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Resumo 

 

Este trabalho se propôs a avaliar o papel da folga financeira de longo prazo no 

rebalanceamento da estrutura de capital das empresas. Para tanto foi desenvolvida e testada 

uma nova proxy que demonstrou capacidade de avaliar o endividamento relativo das 

empresas. O conceito de folga financeira parece influenciar o endividamento futuro mesmo 

controlando para os determinantes clássicos de estrutura de capital. Assim este trabalho 

reforça o papel do endividamento setorial, pois se utilizou a mediana do setor como 

endividamento-alvo, e o fato que quanto mais distante deste valor, mais rápido as empresas 

ajustam a sua estrutura de capital na tentativa de convergir para a mediana do setor. 

 

Palavras-chaves: Estrutura de Capital, Folga Financeira, Painel de Dados Dinâmico, 

Rebalanceamento. 

  



 

Abstract: 

 

This study proposes to evaluate the role of financial slack in the long-term rebalancing of the 

capital structure of the firm. For that was developed and tested a new proxy that demonstrated 

the ability to assess the relative indebtedness of companies. The concept of financial slack 

appears to influence future borrowing even after controlling for traditional determinants of 

capital structure. So this study reinforcethe the role of the debt industry, and used the median 

debt of the sector as the target, and the fact that the further away from this value, the faster 

firms adjust their capital structure in an attempt to converge to the median sector. 

 

Key Words: Capital Structure, Financial Slack, Dynamic Panel, Rebalancing 
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1 Introdução 

A teoria econômica clássica prevê uma alocação ótima de recursos em situações de equilíbrio, em 

se tratando de recursos financeiros, estes deveriam migrar de entidades superavitárias com poucas 

oportunidades de investimento, ou desejo de poupar, ou baixa rentabilidade para entidades que 

vislumbrem bons projetos, sempre avaliando o risco ex-ante de tais investimentos. Assim sendo, há 

grande interesse sobre a forma de financiamento das empresas, pois estas são as principais 

responsáveis pela seleção de bons projetos de investimento. 

Podemos supor que existe uma estrutura de capital ótima? Ou assumir que as decisões tomadas 

pelos gestores são aleatórias? Trabalhos como de Graham e Harvey (2001) sugerem a existência de 

uma estrutura alvo para a maioria das empresas, o que não significa ótima. Este trabalho não 

pretende averiguar se as estruturas alvo são ótimas, mas supor que existe um endividamento-alvo 

representado pela mediana de cada setor ao qual a empresa pertence. 

Ainda que os gestores adotem uma estrutura de capital alvo, seria esta constante ao longo do 

tempo? Parece razoável assumir que este alvo seja ajustado conforme as expectativas futuras sobre 

a economia, de modo que os gestores possam garantir a sobrevivência da empresa, pois escolhas 

equivocadas podem levar a empresa a sofrer seriamente efeitos de dificuldades financeiras. 

Se aceitarmos as premissas de oferta inelástica de crédito, simetria de informações entre os 

investidores e as empresas sobre suas oportunidades de investimento, inexistência de custos de 

transação, ou ao menos sua insignificância, não faz sentido falar de folga financeira porque as 

empresas sempre terão acesso aos recursos que necessitam. Entretanto, se estes forem fatores 

relevantes, existem motivos razoáveis para que as empresas não se endividem até o ponto ótimo 

indicado pela teoria do trade-off, por exemplo, mas sim mantendo em seu poder recursos 

excedentes para se aproveitar de oportunidades de investimento, se proteger de dificuldades 

momentâneas de acesso a recursos ou avaliações equivocadas por parte de seus gestores de 

investimentos. 

Considerando a teoria do equity market timing, as empresas deveriam acumular folga financeira 

durante momentos propícios para utilizá-la diante de situações desfavoráveis do ambiente externo 

ou em momentos de oportunidades estratégicas, como por exemplo, uma aquisição. 
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Este trabalho se propõe a investigar a influência da folga financeira na estrutura de capital de 

empresas americanas ao longo de vinte anos através de uma análise de dados em painel. 

Desde o clássico pronunciamento de Myers (1984) sobre estrutura de capital e seus determinantes, 

talvez se tenha avançado pouco se Lemmon, Roberts e Zender (2008) estiverem certos na análise de 

variância realizada considerando a contribuição de cada determinante clássico, o efeito fixo de cada 

ano e os efeitos fixos específicos de cada empresa. Os efeitos fixos, ou seja, os fatores individuais 

de cada empresa explicam mais de 90% da variância total das variáveis de endividamento. Isto 

indica que ainda há determinantes não considerados nos estudos sobre estrutura de capital.  

Muitos trabalhos relacionam a política de investimentos com liquidez e restrições de acesso a 

financiamento: Fazzari, Hubbard e Petersen (1988), Fazzari e Petersen (1993), Boyle e Guthrie 

(2003), Acharya, Almeida e Campello (2007), Almeida e Campello (2007), entre outros. 

Keynes (1936) tratou da preferência por liquidez ao abordar a demanda por dinheiro, nesta 

oportunidade e elencou três principais razões para um indivíduo ou empresa desejarem um maior ou 

menor nível de liquidez: (a) transações, a necessidade de conviver com o descasamento temporal 

entre entradas e saídas de caixa; (b) precaução, o desejo de estar preparado para contingências e 

oportunidades não previstas; e (c) especulação. Pode-se acrescentar a estes as razões apontadas por 

Jensen e Meckling (1976) e Jensen (1986) dentro da teoria da Agência, pela qual os administradores 

preferem reter fluxo de caixa livre dentro da empresa. 

Manter liquidez para fins de transações é tipicamente tratado em finanças corporativas como capital 

de giro, e autores como Baumol (1952) e Miller e Orr (1966) consideram que como qualquer 

commodity em estoque, o nível ótimo a ser mantido depende do número de operações e os custos 

envolvidos em mantê-lo, inclusive custos de oportunidade. 

A precaução, não apenas financeira, foi tratada através dos estudos que envolvem a folga 

organizacional. Bourgeois (1981) verificou na literatura vários conceitos de folga organizacional e 

identificou três funções: (i) uma proteção contra eventuais contratempos internos que poderiam 

perturbar a operação da empresa, (ii) uma ferramenta da administração na forma de proteção contra 

eventos externos, e (iii) ao mesmo tempo oportunidade para a implementação de novas estratégias 

sem que o insucesso destas signifique um caminho sem retorno. Desta forma a folga organizacional 

é entendida como uma potencial fonte de valor para a empresa, por exemplo, auxiliando o processo 

de inovação, porém outros enxergam nela um sinal de ineficiência. 
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Se empresas podem utilizar-se de janelas de oportunidade talvez também possam considerá-las no 

momento de realizar ajustes na sua estrutura de capital. 

 

1.1 Justificativa e Definição do Problema de Pesquisa 

Desde o clássico pronunciamento de Myers em 1984 no qual ele afirmava claramente que não 

sabíamos como as empresas escolhem a sua estrutura de capital até o artigo de Lemmon, Roberts e 

Zender (2008), no qual os autores propõem um retorno ao início, uma reflexão sobre os estudos de 

estrutura de capital. Continuamos sabendo muito pouco sobre os determinantes do endividamento, e 

o que sabemos tem efeitos marginais. Recentemente, grande parte da literatura foi revista e 

compilada por Frank e Goyal (2009). 

Alguns trabalhos empíricos sobre estrutura de capital tipicamente buscam testar a validade das duas 

teorias dominantes: trade-off e pecking order, por exemplo, Fama e French (2002). Sem que haja 

sucesso em afirmar a supremacia definitiva de uma sobre a outra. 

Outros trabalhos procuram relaxar as premissas iniciais de Modigliani e Miller: a inexistência de 

fricções de mercado (custo de transação), assimetria de informações nas decisões de investimento, 

comportamento dos gestores na condução das empresas, ausência de risco para os credores, etc. 

Pesquisas nestas linhas podem ser vistos em Faulkender e Petersen (2006), Leary e Roberts (2010), 

O'brien (2003), Kale e Shahrur (2007), entre outros. Com contribuições relevantes para avançar o 

conhecimento que temos sobre estrutura de capital. 

Também há aqueles preocupados com a dinâmica da estrutura de capital, Baker e Wurgler (2002) e 

Leary e Roberts (2005), são bons exemplos nesta linha de pesquisa. Reconhece-se que decisões que 

tenham impacto na estrutura de capital das empresas são custosas e tomam tempo para serem 

implementadas, inclusive estes fatos são razões apontadas por alguns para que as empresas não 

estejam no seu nível ótimo de endividamento (supondo que haja um). 

Ainda há uma linha de finanças que tenta relacionar a existência de liquidez nas empresas com 

restrições de acesso a capitais, exemplos são os trabalhos de Almeida, Campello e Weisbach (2004) 

e Acharya, Almeida e Campello (2007). 
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Assim claramente, ainda há grandes razões, motivos e espaço para a pesquisa empírica sobre 

estrutura de capital. 

Este trabalho se concentrará no papel da folga financeira no rebalanceamento das estruturas de 

capital das empresas. Não há referências claras sobre o papel da folga financeira de longo prazo no 

nível de endividamento das empresas. 

De outra forma, procura-se investigar se empresas com folga financeira, ou seja, com 

endividamento menor que seus pares dentro do mesmo setor é um fenômeno persistente. A 

relevância do endividamento setorial na escolha da estrutura de capital está evidenciada em outros 

trabalhos, porém não há entendimento de como este fator se relaciona com os demais determinantes 

previstos pela teoria. 

Se houver reversões, ou seja, empresas com maior folga financeira em um período aumentarem o 

seu endividamento relativamente a seus pares, enquanto que empresas com menor folga financeira 

em um período reduzirem o seu endividamento no próximo período, pode ser um indicativo que os 

gestores utilizam-se da mediana setorial como benchmark para suas próprias decisões de 

financiamento. De modo contrário, se houver persistência no fato de empresas relativamente pouco 

(mais) endividadas continuarem pouco (mais) endividadas apesar de existir espaço para alterarem 

suas estruturas de capital, o critério de definição da estrutura alvo deve ser uma decisão exógena ao 

setor que a empresa pertence. 

Esta tese propõe-se a investigar o comportamento dinâmico de empresas do mesmo setor no ajuste 

de suas respectivas estruturas de capital. 

A hipótese a ser testada é: 

0 :H Empresas com folga financeira de longo prazo no período serão menos endividadas 

no próximo período; 

Enquanto que a hipótese alternativa: 

:AH  Empresas com folga financeira de longo prazo no período serão mais endividadas no 

próximo período; 
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Para atingir tal objetivo é proposta uma nova proxy para avaliação de folga financeira, a qual é 

testada para diferenciá-la de outras interpretações possíveis. Esta também é uma contribuição 

original desta tese. 
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2 Referencial teórico  

Nesta seção abordaremos questões sobre a criação de valor para os acionistas através da escolha da 

estrutura de capital da empresa, os determinantes clássicos, as principais teorias e o conceito de 

folga financeira. 

2.1 Estrutura de Capital e Valor 

A primeira questão a ser observada é a possibilidade ou não de se gerar valor para os acionistas 

através da estrutura de capital, pois se isto for possível, há razões para crer que os gestores 

procurem administrar a estrutura de capital de suas empresas. 

Modigliani e Miller (1958) (MM daqui em diante) demonstraram através de sua proposição I que o 

modo como a empresa se financia não afeta o seu valor quando observado certas premissas: não 

existência de custos de transação, não incidência de impostos, taxas de juros comuns para empresas 

e pessoas físicas, e a não existência de risco para os credores. Com estas premissas e através da 

possibilidade de arbitragem pelos investidores, MM demonstraram sua proposição I da irrelevância 

da estrutura de capital na geração de valor: 

 L UV = V  [2.1] 

Onde: 

LV = Valor da empresa com a utilização de capital de terceiros; 

UV = Valor da empresa financiada exclusivamente com capital próprio; 

MM também demonstraram que o risco para os acionistas aumenta conforme o grau de utilização 

de capital de terceiros, enquanto que o custo médio ponderado do capital (WACC, sigla em inglês) 

da empresa permanece constante. Esta é a proposição II: 

 S U U B

B
K = K + (K - K )

S
  [2.2] 

 UWACC = K  [2.3] 

Onde: 

UK =  Custo de capital para os acionistas da empresa financiada exclusivamente com 

recursos próprios; 
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SK =  Custo de capital para os acionistas financiada com recursos próprios e de terceiros; 

BK = Custo de capital de terceiros; 

B = Volume de capital de terceiros aplicados na empresa; 

S = Volume de capital próprio aplicado na empresa; 

WACC = Custo médio ponderado do capital; 

Porém em 1963 os próprios MM alteraram as suas proposições ao considerarem os efeitos dos 

impostos sobre pessoas jurídicas e os benefícios fiscais advindos da utilização de capital de 

terceiros. Assim a proposição I passou a afirmar que o valor da empresa com capital de terceiros é 

maior que o da empresa financiada exclusivamente com capital próprio. Enquanto que a proposição 

II manteve a afirmação que a utilização de capital de terceiros aumenta o risco para os acionistas, 

porém em um grau menor de intensidade. Todavia, o custo médio ponderado do capital passa a 

diminuir com o aumento da utilização de capital de terceiros: 

 L U CV = V +τ B
 [2.4] 

 S U U B C

B
K = K + (K - K ) (1- τ )

S
   [2.5] 

 B C S

B S
WACC = K (1- τ ) + K

B+S B+S
    [2.6] 

Onde: 

LV =  Valor da empresa com a utilização de capital de terceiros; 

UV =  Valor da empresa financiada exclusivamente com capital próprio; 

Cτ =  Alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica; 

B =  Volume de capital de terceiros aplicados na empresa; 

S =  Volume de capital próprio aplicado na empresa; 

UK =  Custo de capital para os acionistas da empresa financiada exclusivamente com 

recursos próprios; 

SK =  Custo de capital para os acionistas; 

BK =  Custo de capital de terceiros; 
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WACC = Custo médio ponderado do capital; 

Considerando que o valor de uma empresa é dado pelo valor presente do fluxo de capital futuro, a 

utilização de capital de terceiros aumenta o valor da empresa, pois este fluxo é acrescido pelo 

benefício fiscal que a legislação concede ao permitir que o valor pago com despesas de juros seja 

deduzido da base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica. 

O relaxamento da premissa de não tributação criou oportunidade para que as empresas 

aumentassem o seu valor através de sua política de financiamento. Assim sendo as empresas não 

deveriam escolher aleatoriamente sua estrutura de capital, mas sim considerando os benefícios 

fiscais que poderiam auferir. 

 

2.2 Benefícios Fiscais 

Segundo Wrightsman (1978), benefício fiscal advindo de pagamentos de juros é a diferença entre o 

que a empresa pagaria de impostos se não utilizasse capital de terceiros e o que pagaria se 

utilizasse: 

 ( )t C t C t t C tVTS EBIT EBIT I I          [2.7] 

Onde: 

 VTS = Benefício fiscal (Value of Tax Shield) 

 EBIT = Lucro antes dos juros e impostos 

 C  = Alíquota de imposto de renda da pessoa jurídica 

 I = Juros a serem pagos 

Esta equação avalia o benefício fiscal quando não há risco de insolvência (premissa de MM), ou 

seja, o EBIT é com certeza superior ao valor dos juros devidos ao longo do tempo. Se 

considerarmos que existe uma distribuição de probabilidades para o EBIT futuro, o valor deste pode 

cair abaixo do valor dos juros devidos. Neste caso pode-se dizer que os credores estão em risco e o 

benefício fiscal passa a ser: 
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t C tVTS EBIT   [2.8] 

Isto considerando um EBIT positivo e inferior ao valor devido de juros. No caso de um EBIT igual 

ou menor que zero ter-se-ia: 

 0tVTS   [2.9] 

Deste modo, a volatilidade do fluxo de caixa disponível para o pagamento de juros e a 

probabilidade de dificuldade financeira se torna relevante tanto para os acionistas como para os 

credores. 

Na literatura, por simplificação, trata-se o benefício fiscal como uma perpetuidade para análise do 

valor presente do beneficio fiscal (PVTS) que é calculado através do valor de juros pagos 

descontados por uma taxa (k): 

 PVTS = .C
C

I
B

k





  [2.10] 

Onde: 

 PVTS = Valor presente do benefício fiscal; 

Este raciocínio e as proposições (com impostos) de MM sugerem que as empresas deveriam 

maximizar a utilização de capital de terceiros para aumentarem o seu valor, mas isto não se verifica 

na prática. Possíveis explicações são os custos advindos de dificuldades financeiras, a incidência de 

impostos sobre a pessoa física, e outros benefícios fiscais não relacionados ao endividamento. 

Miller (1977) acredita que o efeito de contrapeso dos custos de dificuldades financeiras proposto 

pela teoria do trade-off, a qual será abordada mais adiante, foi exagerado. Para sustentar seu ponto 

de vista, ele aponta para o fato de ter havido pouca variação no nível de endividamento das 

empresas (avaliado como dívida/ativos) ao longo do tempo, apesar do aumento da alíquota de 

imposto de 10 e 11% na década de 1920 para 52% na década de 1950 nos Estados Unidos. O autor 

também destacou o papel dos impostos sobre as pessoas físicas que criaria um efeito clientela de 

modo a anular os efeitos dos benefícios fiscais das empresas. 

Deangelo e Masulis (1980) mostram que o modelo de Miller (1977) é muito sensível à realidade e a 

simples modificações do código tributário. Em especial, a existência de benefícios fiscais não 

oriundos da utilização de capital de terceiros, como por exemplo, a depreciação.  
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Dado os trabalhos de Deangelo e Masulis (1980) e Zani e Ness Jr. (2000) podemos concluir que o 

papel dos benefícios fiscais na estrutura de capital está fortemente relacionado com a legislação 

tributária e fiscal de cada país e o quão realísticas são as simplificações dos modelos apresentados. 

O código tributário americano prevê outras possibilidades de deduções fiscal tais como os créditos 

de investimento (ITC, sigla em inglês), a possibilidade de compensar prejuízos passados e o 

arrendamento mercantil, entre outros. Desta forma, tem-se buscado proxies para a alíquota fiscal 

marginal com o intuito de avaliar a vantagem do benefício fiscal advindo do uso de capital de 

terceiros.  

Titman e Wessels (1988) atentos ao efeito de outros benefícios fiscais estimaram os benefícios 

fiscais não oriundos da utilização de capital de terceiros através de três maneiras: (i) considerando a 

razão entre créditos de investimento e ativos; (ii) considerando a razão entre depreciação e ativos; e 

(iii) da variável NDT (Non-debt Tax Shield). Esta variável simplesmente capturava toda redução no 

imposto devido e não explicada pelo pagamento de juros: 

 48%.( )T OI i NDT    [2.11] 

Onde T  representa o imposto total pago considerado uma alíquota de 48%, vigente à época da 

amostra, aplicada sobre a base de cálculo definida pelo resultado operacional ( OI ,operating 

income) e suas deduções: juros ( i , interest) e de outras origens. Assim as outras fontes de benefícios 

fiscais não relacionadas com o uso de dívida foram definidas como: 

 
48%

T
NDT OI i    [2.12] 

Espera-se que empresas com alto grau de benefícios fiscais substitutos ao pagamento de juros 

tenham menor incentivo ao endividamento. Entretanto os autores não foram capazes de observar 

esta relação, pois os resultados mostraram-se estatisticamente não significantes na sua amostra, algo 

similar ocorreu com Frank e Goyal (2009) que além de testaram as duas primeiras proxies propostas 

por Titman e Wessels (1988), também incluíram mais duas: a alíquota nominal, e a razão entre os 

valores de prejuízos operacionais passados passíveis de compensação futura e o valor dos ativos.  

Bradley, Jarrell e Kim (1984) estavam conscientes da relevância da importância da alíquota fiscal 

marginal (em inglês, MTR - marginal tax rate) e da sua difícil operacionalização. Somente anos 

mais tarde Graham (1996b) analisou a operacionalização desta por vários autores. Seu estudo 
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demonstrou a superioridade da MTR simulada, proxy desenvolvida pelo autor, sobre as nove 

alternativas encontradas em outros trabalhos, detalhes sobre a MTR simulada podem ser obtidos em 

Graham (1996b) e Graham e Mills (2008). Na impossibilidade de cálculo da MTR simulada, devido 

a sua complexidade, o autor sugere a utilização de uma variável que pode assumir três estados: (i) a 

alíquota fiscal nominal, caso a empresa apresente lucro e não tenha prejuízos a compensar; (ii) 

metade da alíquota fiscal nominal, caso a empresa apresente lucro e tenha prejuízos a compensar; e 

(iii) zero nos outros casos. Esta operacionalização foi feita por Shevlin (1990; apud GRAHAM, 

1996b). 

Graham, Lemmon e Schallheim (1998) ressaltam a endogeneidade existente entre as decisões de 

financiamento e as tentativas de avaliar a alíquota fiscal marginal em estudos anteriores. Dando 

especial atenção ao arrendamento mercantil, os autores encontraram uma relação positiva entre a 

alíquota fiscal marginal e o endividamento. 

Os autores desenvolveram uma versão de alíquota fiscal marginal anterior as decisões de 

financiamento e outra posterior. Recomenda-se que nos estudos sobre estrutura de capital se utilize 

a alíquota fiscal marginal anterior as decisões de endividamento, evitando assim, ou ao menos 

reduzindo, os riscos de endogeneidade entre os dois conceitos. 

Faulkender e Petersen (2006), contrariando o esperado, encontraram uma relação negativa entre a 

MTR e endividamento, mas Mackie-Mason (1990), ao analisar as decisões incrementais de 

financiamento, encontraram uma relação positiva e significativa conforme esperada pela teoria. 

A existência de risco de não pagamento das dívidas que geram parte dos benefícios fiscais, portanto 

a possibilidade das empresas sofrerem de dificuldades financeiras, abriu mais uma linha de pesquisa 

em estrutura de capital. Mais um relaxamento das premissas de MM 

 

2.3 Dificuldades Financeiras 

Dentre os custos de dificuldades financeiras podemos citar a dificuldade extrema que é a falência na 

qual a propriedade da empresa é legalmente transferida dos acionistas para os credores. Apesar da 

possibilidade de falência exercer um efeito negativo, são os custos associados à falência que 

reduzem o valor da empresa (ROSS, WESTERFIELD e JAFFE, 2002). 
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Estes custos podem ser divididos entre custos diretos e indiretos de dificuldades financeiras, e os 

custos de agency.  

Os custos diretos são os custos legais e administrativos de liquidação ou reorganização. Warner 

(1977) estimou o custo de falência médio em 1,4% do valor da empresa cinco anos antes do pedido 

de falência ao estudar uma amostra de empresas ferroviárias americanas. Outra conclusão 

importante foi o efeito escala, ou seja, empresas maiores apresentaram um custo de falência 

proporcionalmente inferior. Este estudo tem algumas limitações, como ressaltado pelo próprio 

autor, por se referir a um único segmento (ferrovias), composto por uma pequena amostra e ser um 

setor regulado pelo estado. 

Os custos indiretos estão relacionados à redução da capacidade de operação, pois os clientes e 

fornecedores desconfiando da capacidade da empresa de honrar seus compromissos relutam em 

fazer negócios com a mesma. Warner (1977) e Brealey e Myers (2003) ressaltam a dificuldade, e 

talvez a impossibilidade, de mensurá-los. 

Altman (1984) investigou os custos diretos e indiretos de dificuldade financeira e a probabilidade de 

falência. Os custos indiretos foram avaliados de duas formas: (i) através de regressão do 

desempenho passado das empresas e verificando a diferença entre o esperado e o realizado, e (ii) 

através da diferença entre a projeção de analistas e o realizado. Os resultados pelo método da 

regressão mostram que a soma dos custos diretos e indiretos variam entre 11% e 17% do valor da 

empresa três anos antes da solicitação de falência e são ainda maiores quando se utiliza as projeções 

de analistas como referência. 

O autor já havia investigado em Altman (1968) a probabilidade de falência de empresas através de 

análise discriminante de indicadores financeiros e como resultado criou a escala Z. 

 1 2 3 4 51,2 1,4 3,3 0,6 1,0Z X X X X X           [2.13] 

Onde: 

1X Quociente entre capital de giro e o valor total dos ativos; 

2X Quociente entre lucros retidos e valor total dos ativos; 

3X Quociente entre lucro antes dos juros e impostos, e valor total dos ativos; 

4X Quociente entre o valor de mercado e o valor total contábil da dívida; 
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5X Quociente entre receita de vendas e o valor total dos ativos; 

Com base nesta escala, todas as empresas com Z maior que 2,99 não se encontram em falência 

enquanto que empresas com Z menor que 1,81 estão em processo de falência. Aquelas que são 

classificadas na zona cinzenta entre 1,81 e 2,99 necessitam de outros indicadores complementares 

para serem classificadas corretamente. Com isso se tem uma escala para avaliar a probabilidade de 

falência de empresas. 

Opler e Titman (1994), ao avaliar o trabalho de Altman (1984), não consideraram possível 

identificar claramente o que é causa e o que é efeito, ou seja, se o alto endividamento provocou 

queda na receita de vendas e a posterior falência ou se a queda na receita de venda levou as 

empresas a sofrerem de dificuldades financeiras. 

Estes autores enumeram três possíveis origens para queda da receita de vendas: (i) os clientes 

podem abandonar a empresa, neste caso os efeitos estão relacionados com a especialização da 

empresa, pois quanto mais específicos os produtos ou serviços mais difícil recuperar as vendas; (ii) 

os concorrentes podem conduzir uma redução de preços visando aumento de participação de 

mercado, neste caso os efeitos são mais sentidos quanto maior for a concentração do setor; e (iii) a 

administração pode se desfazer de ativos não rentáveis, cujo efeito podem estar associado ao 

tamanho da empresa, mas neste caso a empresa se beneficia da redução de receitas de vendas. 

Assim as características dos produtos e estrutura do setor poderiam induzir a estrutura de capital das 

empresas. 

Este modelo de Altman (1968) não teve a mesma capacidade discriminatória quando aplicado a 

empresas brasileiras e foi revisto por Altman, Baidya e Dias (1979). Evidenciando que o modelo é 

sensível a outras variáveis ou contextos. Altman (1993) desenvolveu outras duas versões sem o 

valor de mercado do termo 4X
 

para aplicações em empresas de capital fechado, porém os 

coeficientes que determinam o novo Z são diferentes dos apresentados anteriormente. 

Alguns autores utilizam um modelo modificado do Z de Altman em estudos americanos removendo 

o termo 4X , pois a relação entre valor de mercado e o valor da dívida é uma medida de estrutura de 

capital, a qual é objeto de estudo, ou está correlacionada com outras variáveis explicativas 

(MACKIE-MASON, 1990; GRAHAM, LEMMON E SCHALLHEIM, 1998 ).  
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2.4 Agency 

Jensen e Meckling (1976) definem a relação de agency como um contrato entre uma pessoa 

(definido como principal) que contrata outra pessoa (definido como agente) para exercer algum 

serviço em seu nome, neste processo é delegado algum nível de decisão ao agente. Se ambos forem 

maximizadores de utilidade, há boas razões para que os agentes nem sempre ajam no interesse do 

principal. 

O principal pode incorrer em custos de monitoração dos agentes para minimizar os comportamentos 

indesejados destes e/ou incentivos para alinhar os interesses do agente com os seus próprios 

interesses. Apesar dos recursos e medidas aplicados pelo principal para reduzir o custo de agency 

(decorrente do desejo do agente em maximizar sua utilidade), é pouco provável que estes sejam 

completamente eliminados, sempre existindo um valor residual. 

Os custos de agency relacionados à utilização de capital de terceiros caracterizam-se pelos conflitos 

de interesse entre acionistas e credores. Na possibilidade de falência, os acionistas são incentivados 

a incorrerem em estratégias egoístas: aceitação de riscos elevados, subinvestimento, e esvaziamento 

da propriedade. Diminuindo deste modo o valor residual da empresa destinado aos credores em 

caso de falência (ROSS, WESTERFIELD e JAFFE, 2002). 

Considerando que o valor da empresa é dado por uma opção cujo preço de exercício é o valor de 

suas dívidas, quanto maior a volatilidade dos fluxos de caixa da empresa, maior o seu valor. Neste 

sentido poderá haver por parte dos administradores incentivos para adotar estratégias egoístas na 

presença de alta probabilidade de dificuldades financeiras. Isto talvez explique porque Kale, Noe e 

Ramirez (1991) encontraram uma relação positiva entre o quadrado da volatilidade e 

endividamento. 

O fluxo de caixa excedente para investimento em todos os projetos com valor presente líquido 

positivo é considerado um fluxo de caixa livre, o qual a priori deveria ser devolvido aos acionistas. 

Entretanto Jensen (1986) alerta para o desejo dos administradores em reter este fluxo na empresa 

como forma de proteção contra eventualidades que poderiam custar-lhes o emprego, utilizá-lo em 

projetos que lhe são caros ou em aumentar o tamanho da empresa além do ideal visando também 

seus interesses. 
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Até o momento pensamos em como capitalizar o valor de benefícios fiscais sem sofrer de 

dificuldades financeiras de forma a maximizar o valor da empresa. Porém a estrutura de capital 

poder ser um instrumento e não um objetivo, pois Jensen (1986) sugere a utilização de capital de 

terceiros como instrumento de controle para os custos de agency de capital próprio, ou seja, a 

existência de fluxos de caixa livres na empresa incentiva a má aplicação dos mesmos. Segundo o 

autor, empresas com poucas oportunidades de crescimento devem comprometer parte significativa 

de seus fluxos de caixa com o pagamento de juros sobre o capital de terceiros como forma de 

manter a administração da empresa alerta na condução eficiente dos negócios. 

Martin e Mcconnell (1991) afirmam que a literatura identifica duas razões principais para 

takeovers: (i) possível sinergia entre a empresa compradora e a empresa alvo, e (ii) disciplinar os 

administradores da empresa alvo. Assim a ameaça de takeover inibe alguns comportamentos da alta 

administração que não maximizem o valor da empresa. Fusões e aquisições são mais comuns em 

setores fragmentados e em consolidação, assim é possível estabelecer uma relação entre o setor e 

custo de agency. 

Os autores observaram que firmas com baixo desempenho são alvos preferenciais de takeovers com 

objetivo disciplinador, e que nas empresas onde as tentativas foram bem sucedidas houve mudanças 

na administração em aproximadamente 42% dos casos quando comparado com a média de 

aproximadamente 10% relativa aos cinco anos anteriores. 

Safieddine e Titman (1999) observam que firmas que foram alvos de tentativas de tomada de 

controle por terceiros (takeovers) que não se consumaram e em seguida aumentaram o seu 

endividamento, reduziram a probabilidade de novas tentativas. Os autores defendem que o aumento 

da alavancagem teve efeito disciplinador sobre a gestão da empresa e isto reduziu as chances de 

novos takeovers, também havia a possibilidade que o aumento do endividamento fosse uma forma 

de entrincheiramento dos gestores, mas isso foi descartado pelos autores. 

 

2.5 A teoria do Trade-off 

A integração dos efeitos fiscais com os custos de dificuldades financeiras originou a chamada teoria 

do trade-off para explicar a estrutura de capital das empresas. Segundo esta teoria, a estrutura de 
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capital ótima de uma empresa seria aquele onde o benefício fiscal marginal resultante da utilização 

de capital de terceiros se igualaria ao custo marginal de dificuldades financeiras. 

Apesar desta teoria apresentar os fatores que influenciam a definição da estrutura de capital ótima 

de uma empresa, ela não nos fornece uma fórmula para este cálculo. Isto se deve à dificuldade de 

mensurar os custos de dificuldades financeiras.  

Brealey e Myers (2003) dividem o valor da firma em três partes: 

 L U TS CFDV V PV PV    [2.14] 

Onde: 

LV Valor da empresa com capital de terceiros; 

UV Valor da empresa financiada exclusivamente pelos acionistas 

TSPV Valor presente dos benefícios fiscais (tax shield) 

CFDPV Valor presente dos custos de dificuldades financeiras (costs of financial distress) 

O valor da empresa aumenta com a utilização de capital de terceiros devido aos benefícios fiscais 

auferidos em níveis moderados de endividamento, pois o valor presente dos custos de dificuldades 

financeiras é desprezível. Com altos níveis de endividamento, a probabilidade de dificuldades 

financeiras aumenta e com isso o correspondente valor presente, ou seja, a partir de um determinado 

ponto o valor da empresa começa a diminuir na medida em que aumenta o endividamento. 

Os credores avaliam a probabilidade de não pagamento dos tomadores de empréstimos e o valor 

residual da empresa em caso de falência. Assim empresas que possuem ativos tangíveis e não 

específicos (com alta liquidez) podem oferecer maiores garantias aos credores e por isso utilizar 

mais capital de terceiros. 

A teoria do trade-off prediz que empresas seguras, com ativos tangíveis, lucrativas e com 

oportunidades de usufruir benefícios fiscais deveriam utilizar altas quantidades de capital de 

terceiros quando comparadas com empresas de baixa lucratividade, arriscadas (alta volatilidade) e 

com ativos intangíveis. Estas últimas deveriam financiar-se principalmente com capital próprio. 

Em não havendo custos para ajustar a estrutura de capital, cada empresa deveria estar sempre no 

ponto que maximiza o seu valor. A existência de custos para estes ajustes e o tempo necessário para 
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sua realização faz com que as empresas não consigam lidar com todos os eventos que atuam sobre a 

sua estrutura de capital, assim deve haver diferenças aleatórias no endividamento de empresas que 

possuam o mesmo ponto ótimo. 

A teoria do trade-off explica diferenças entre setores industriais e quais empresas são 

preferencialmente alvo de leveraged buy-outs (LBO), porém não é capaz de explicar porque 

empresas de sucesso (alta lucratividade) e com possibilidades de ganhos com benefícios fiscais não 

o fazem. 

Balakrishnan e Fox (1993) chamam atenção para o fato que empresas lucrativas, as quais segundo o 

que hoje é denominado como teoria da Resource Based-View (RBV), devem possuir ativos únicos e 

heterogêneos quando comparados aos seus concorrentes. Sendo estes ativos específicos e de baixa 

liquidez, o seu valor como garantia (colateral) também é reduzido o que, em última análise, 

incentiva a baixa utilização de capital de terceiros. A capacidade da empresa se diferenciar de seus 

pares (mesmo setor) pode conduzir a maiores ganhos, o que aumenta a independência em relação a 

capital de terceiros, porém reduz a capacidade de oferecer garantias aos credores. 

A captação de capital de terceiros também é influenciada pela demanda e oferta deste fator de 

produção. Pelo lado da demanda, as empresas desejam utilizar capital de terceiros para obter a 

economia fiscal facultada pela legislação sem incorrer nos custos indiretos de falência, e suprir a 

necessidade de capital para financiamento de projetos com valor presente líquido (VPL) positivo. 

Pelo lado da oferta, os credores preocupam-se com a expropriação de riqueza, o risco de não 

recebimento associados com a capacidade de pagamento (muitas vezes avaliados pelo índice de 

cobertura de juros e/ou rating), volatilidade do fluxo de caixa, risco de falência e qualidade das 

garantias. Outras restrições para obtenção de capital estão relacionadas com assimetria de 

informações e custos de captação de capital de terceiros pelas empresas. 

Titman e Wessels (1988) avaliaram os determinantes da estrutura de capital: estrutura de ativos 

(garantias que podem ser oferecidas a credores), economias fiscais não relacionadas ao pagamento 

de juros, crescimento, singularidade da empresa, tipo de indústria, tamanho, volatilidade dos lucros, 

e lucratividade, encontrando evidências que suportam a importância da lucratividade e da 

singularidade das empresas como determinantes da estrutura de capital. 
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Copeland e Weston (1988) consideram que a oferta de capital é assumida ser infinitamente elástica 

e apesar de poucos autores explicitarem esta premissa, ela está presente na maioria dos trabalhos 

que discutem a estrutura de capital das empresas.  

Faulkender e Petersen (2006) questionam esta premissa e sugerem que uma possível explicação 

para o fato das empresas estarem abaixo no nível ideal de endividamento sugerido pela teoria do 

trade-off esteja relacionado com o acesso a capital de terceiros. Os autores encontraram evidências 

que comprovam a relação entre o nível de endividamento das empresas e o acesso destas à fonte de 

capital. 

Por isso os autores acreditam que a investigação da estrutura de capital de empresas deve ser 

analisada tanto pelo lado da demanda como pelo lado da oferta. E pouca atenção tem sido dada às 

limitações a que as empresas estão sujeitas no acesso de capital de terceiros.  

Em um mercado de capitais sem atrito, as empresas sempre serão capazes de encontrar fundos para 

financiar projetos com VPL positivo. Porém na presença de assimetria de informações, a qualidade 

das empresas e de seus projetos de investimento nem sempre é corretamente percebida pelos 

credores em potencial e com isso as empresas podem não conseguir fundos para financiar todos os 

seus bons projetos (FAULKENDER e PETERSEN, 2006). 

Os custos de monitoramento de empresas, que é realizado por intermediários financeiros, e recursos 

para reestruturação de empresas são altos. Estes custos são repassados aos tomadores de 

empréstimo, o que significa que empresas em um mercado imperfeito possuem um custo de capital 

que não dependem apenas dos riscos de seus projetos, mas também dos recursos necessários para a 

verificação da viabilidade dos seus projetos. Assim empresas que possuem menor assimetria de 

informação em relação ao mercado de capitais tendem a ser endividar mais (FAULKENDER e 

PETERSEN, 2006). 

Considerando o papel da assimetria de informações, outra teoria foi desenvolvida. 

 

2.6 A teoria do Pecking Order 

A teoria do Pecking Order baseia-se na assimetria de informação. Pressupõe-se que a administração 

da empresa possui informações mais apuradas sobre a sua realidade do que os investidores externos. 
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Esta assimetria de informação afeta como as empresas escolhem sua forma de financiamento, pois 

se uma empresa com capacidade de contrair dívida tenta captar recursos via emissão de novas 

ações, o mercado entenderá que más notícias estão por vir e podem forçar o preço para baixo. O 

mercado tenta interpretar os motivos pelos quais a empresa está escolhendo determinanda fonte de 

financiamento ciente do fato que tem menos informação que os gestores da empresa. 

As principais implicações do pecking order, segundo Myers (1984) são: 

- Empresas preferem financiamento interno; 

- Empresas adaptam gradualmente sua política de dividendos conforme as oportunidades de 

investimento, ao mesmo tempo em que tentam evitar mudanças repentinas no nível de 

pagamento de dividendos; 

- A geração de caixa interna pode ser maior ou menor que as necessidades de desembolso com 

dividendos e investimentos. Se for maior, a empresa quita dívidas ou aplica em investimentos 

financeiros. Se for menor, a empresa sacrifica seu caixa ou seus investimentos financeiros. 

- Em caso de necessidade de financiamento externo, a empresa capta primeiramente via títulos de 

dívida, depois se for o caso, através de títulos conversíveis e apenas em último caso através da 

emissão de ações. 

Na teoria do pecking order não há menção a um endividamento ótimo, mas o endividamento seria 

uma consequência entre as condições de assimetria de informação com mercado e o surgimento de 

bons projetos. Dentro desta teoria, fatores relacionados aos benefícios fiscais são considerados de 

segunda ordem. 

Fama e French (2005) verificaram as emissões e recompras de ações de empresas americanas entre 

1973 e 2002 e as circunstâncias envolvidas nestas ocasiões. Os trabalhos anteriores testaram a teoria 

do pecking order, de um modo geral, através de regressões do tipo cross-section, as quais captaram 

os efeitos médios das decisões de financiamento sobre a estrutura de capital das empresas. Neste 

trabalho os autores adotaram uma abordagem mais direta e investigaram as decisões de 

financiamento através de dois aspectos: a freqüência e as circunstâncias em que as empresas 

emitiram e recompraram ações. 
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Os autores constataram que emissões de ações não são eventos raros como previstos nesta teoria. 

Além das emissões sazonais públicas, que são eventos raros, as empresa emitem ações em 

processos de fusões e aquisições, emissões privadas, títulos conversíveis, dívidas conversíveis, 

direitos de subscrição, e em planos de remuneração de funcionários. 

Na amostra de Fama e French (2005), em média 67% das empresas emitiram ações anualmente 

entre os anos de 1973 e 1982, este percentual sobe para 74% no período entre 1983 e 1992 e atinge 

86% no período entre 1993 e 2002. De fato, a maioria das empresas emitiu, recomprou ou tomou as 

duas ações a cada ano. 

As empresas que emitiram e recompraram ações no referido trabalho violaram em muitas vezes 

(mais de 50% das situações) o que prediz a pecking order, pois estas emissões não eram as últimas 

alternativas disponíveis para captação de recursos. As empresas dispunham de outras opções no 

momento, como capacidade de endividamento e recursos internos disponíveis. 

O papel da assimetria de informação foi sobrevalorizado por Myers (1984) e Myers e Majluf (1984) 

na opinião de Fama e French (2005): 

“Se for assim, a teoria do pecking order, como modelo isolado de estrutura 

de capital proposto por Myers (1984), está morto: financiamento via 

emissão de ações não é o último recurso, e problemas de assimetria de 

informação não são os únicos (ou talvez nem tão importante) determinantes 

da estrutura de capital” (p. 551). 

Empresas não seguem a teoria do pecking order, elas apenas evitam emitir ações em situações de 

assimetria de informações (FAMA e FRENCH, 2005). 

Na amostra dos autores, grande parte das emissões relaciona-se aos planos de incentivos e 

benefícios de funcionários. Nestas situações, em teoria, não deveria haver questões relacionadas 

com assimetria de informações. A emissão de ações em processos de fusões e aquisições que 

beneficiam fiscalmente os acionistas das empresas adquiridas é um demonstrativo da importância 

destes benefícios (FAMA e FRENCH, 2005). 

Nakamura, L.Martin e Kimura (2004) encontraram evidências no Brasil que apóiam tanto a teoria 

do trade-off como a teoria do pecking order e sugerem que estas teorias, ao contrário de 

concorrerem entre si, sejam complementares. Fama e French (2005) apresentaram opinião 

semelhante ao afirmarem que os modelos propostos pelas teorias do trade-off e do pecking order 
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possuem sérios problemas. Estes últimos propõem o fim das tentativas de comprovação de 

superioridade de uma teoria sobre a outra em favor do aproveitamento dos aspectos positivos de 

cada uma para um melhor entendimento das decisões de financiamento das empresas. 

 

2.7 Market Timing e ajuste da estrutura de capital 

A tentativa de explorar imperfeições temporárias do mercado que provocam alterações entre os 

custos relativos de capital próprio e outras fontes de financiamento é conhecida como equity market 

timing. Baker e Wurgler (2002) propõem que a estrutura de capital atual da empresa é um processo 

de acumulação das oportunidades e que as empresas devem se aproveitar destas janelas. 

Leary e Roberts (2005) consideram que as empresas ajustam a sua estrutura de capital não para um 

ponto ótimo, mas dentro de uma faixa ótima. A existência desta faixa deve-se aos custos de 

transação existentes para isso. Os autores criticam trabalhos anteriores que chegaram a conclusões 

opostas por considerarem inexistentes tais custos. Assim os efeitos de persistência encontrados em 

trabalhos que sugerem que as empresas não ajustam sua estrutura de capital são apenas 

conseqüências destes custos. Considerando que as empresas estão mais preocupadas em estar 

excessivamente alavancadas do que pouco, como previsto pela pecking order dinâmica, este efeito é 

assimétrico. 

As simulações de diversos regimes de custo de ajuste da estrutura de capital realizadas por Leary e 

Roberts (2005) mostram que a persistência de choques no processo de ajuste é insuficiente para 

rejeitar a noção que empresas não reajustam sua alavancagem. 

Recentemente, Lemmon, Roberts e Zender (2008) colocaram em dúvida o que sabemos sobre 

estrutura de capital. Os autores identificam duas características que são inexplicadas pelos 

determinantes tradicionalmente identificados ou por mudanças na composição da amostra. A 

primeira é a convergência de empresas altamente alavancadas para níveis moderados e a segunda é 

que, apesar da convergência, os níveis de alavancagem permanecem consideravelmente estáveis ao 

longo do tempo. A conclusão é que estes níveis são caracterizados por uma componente transitória 

e outra permanente. 

A constatação também é feita pelo fato de estudo de cross-section que utilizam regressões obtêm R
2
 

na faixa de 18% a 29%, enquanto que estudos com dados em painel com efeitos fixos encontram R
2
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ajustado da ordem de 60% indicando que a maior parte da variância do nível de endividamento é 

invariante no tempo e, portanto não explicada pelos determinantes tradicionalmente identificados.  

 

2.8 Endividamento setorial 

Após trabalhos com resultados contraditórios sobre a existência de diferença na estrutura de capital 

entre indústrias, Bowen, Daley e Huber (1982) e Bradley, Jarrell e Kim (1984) trouxeram 

evidênicas significativas que suportam a existência de diferenças entre a estrutura de capital de 

setores industriais. 

Ao analisar e encontrarem evidências que a alavancagem inicial de uma empresa, antes até da 

empresa abrir seu capital, é um fator que afeta sua estrutura de capital futura, e que os efeitos fixos 

de cada empresa tem um papel relevante, Lemmon, Roberts e Zender (2008) também verificaram a 

relevância da mediana do endividamento do setor em que a empresa se encontra. 

Mais recentemente, Frank e Goyal (2009) ao revisarem a literatura sobre estrutura de capital e 

verificar resultados empíricos contraditórios em trabalhos anteriores, testaram diversos fatores 

apontados na literatura como determinantes da estrutura de capital e identificaram seis fatores como 

os mais relevantes, sendo o principal a alavancagem mediana do setor ao qual a empresa é 

pertencente, os demais são: tangibilidade, lucratividade, tamanho da empresa, a razão entre o valor 

de mercado dos ativos e o seu valor contábil e a expectativa de inflação. 

Em nenhum destes trabalhos os autores identificaram os fatores que explicam a indústria como fator 

determinante. Uma possível explicação refere-se as relações envolvendo os tipos de produto e 

serviço fornecidos pela empresa e seus clientes, Titman (1984) propôs nos casos em que a 

liquidação da empresa gera grandes custos aos envolvidos devido a especificidade e competências 

únicas, tais empresas terão um menor endividamento de modo a reduzir os riscos de todos os 

participantes. 

Nesta linha, Kale e Shahrur (2007), ao estudarem a estrutura de capital com as características de 

seus clientes e fornecedores, encontraram evidências que suportam a proposta de Titman. 

Ao analisarem o endividamento médio dos setores, concluiram que parece existir uma certa 

estabilidade no endividamento setorial ao longo do tempo, conforme conclusão de  Bowen, Daley e 
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Huber (1982) que também identificaram que os endividamentos das empresas têm uma tendência de 

oscilar em torno da média em intervalos entre cinco e dez anos. 

A maioria das grandes empresas possui algum tipo de endividamento-alvo em contraste com as 

empresas menores, apenas um terço das pequenas afirmou ter uma estrutura de capital alvo, 

segundo levantamento de Graham e Harvey (2001). Embora os respondentes se mostrassem 

preocupados com seu credit rating, o qual é fortemente relacionado com a estrutura de capital da 

empresa. Os executivos também relataram que baseiam-se em regras práticas ou informais na 

escolha de sua estrutura de capital, sendo os fatores mais importantes a flexibilidade financeira e um 

bom rating. 

Na investigação dos efeitos dos custos de transação para empresas em dificuldades financeiras 

reduzirem seu endividamento dentro e fora dos tribunais (recuperação judicial), Gilson (1997) 

enumerou diversos estudos onde a competição imposta pelo mercado de atuação das empresas cria 

pressão para que as empresas ajustem-se ao endividamento setorial. Evans (1991, apud Gilson, 

1997) confirma que consultores de empresas em processo de reestruturação normalmente utilizam a 

estrutura de capital do setor de atuação da empresa como referência para seus clientes. 

Surge uma dúvida, se o fato do endividamento setorial ser relevante na explicação da estrutura de 

capital é uma questão de demanda ou oferta, ou seja, as empresas demandam aproximadamente o 

mesmo volume de capital pelas características de seus negócios e oportunidades de investimento, ou 

os ofertantes de crédito utilizam-se da mediana do setor para avaliar o risco envolvido na operação e 

desta forma limitando graus de alavancagem maiores. 

 

2.9 Rebalanceamento da Estrutura de Capital 

Aceita-se de um modo geral que as empresas deveriam considerar os benefícios e custos associados 

a cada nível de endividamento disponível e escolher a estrutura de capital ótima, e sempre que a 

empresa for deslocada de sua estrutura ótima, esta deveria procurar se ajustar considerando os 

custos de transação envolvidos (LEARY e ROBERTS, 2005) 

Fama e French (2002) buscaram identificar se havia reversão da alavancagem para estruturas alvos, 

as quais na visão dos autores, não seriam rígidas. Os autores utilizaram alguns determinantes da 

estrutura de capital (oportunidade de investimento, lucratividade, volatilidade, benefícios fiscais não 
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oriundos do uso de dívida, tamanho da empresa, proporção de distribuição de dividendos alvo) para 

estimar a alavancagem ótima para o período seguinte e compararam estes valores com os valores 

reais para determinar a diferença. Dentro deste contexto, eles concluíram que a alavancagem é um 

processo que reverte a média, algo entre 7 e 10% para pagadores de dividendos e 15 e 18% para não 

pagadores de dividendos. Resultados contestados por Leary e Roberts (2005) que argumentam que 

houve uma má especificação do modelo, para demonstrar o seu ponto de vista, os autores utilizaram 

dados simulados encontrando valores superiores aos apresentados e defendem que a velocidade de 

correção é maior que a encontrada por Fama e French (2002).  

Alguns autores determinam o endividamento-alvo da empresa através da regressão de 

determinantes encontrados em trabalhos empíricos anteriores, por exemplo: Korajczyk e Levy 

(2003) que consideraram um modelo para determinação de endividamento-alvo a partir de variáveis 

macroeconômicas e variáveis específicas da empresa (colateral, especificidade, oportunidade de 

crescimento, lucratividade, tamanho, benefícios fiscais) em sua análise. 

Analisando ofertas públicas iniciais (IPO’s), Alti (2006) verifica que as empresas aproveitam-se de 

janelas de oportunidade quando o custo de capital parecem estar temporiamente baixo. Deste modo 

elas se capitalizam no momento em que o mercado lhes parece favorável, mas o autor afirma que 

em um um prazo de até dois anos as empresas retornam ao seu nível de endividamento anterior. 

 

2.10 Folga Organizacional, Folga Financeira e Liquidez 

Considerando que o objetivo primário da empresa é maximizar o valor da empresa no longo prazo 

para os acionistas e credores, a empresa possui um objetivo secundário de sobreviver a choques 

internos ou externos no curto prazo. Uma estratégia de proteção é a manutenção de capacidade 

ociosa de recursos por parte da empresa, a qual é definida como folga organizacional. Esta pode ser 

caracterizada como capacidade produtiva não utilizada, estoques de produtos acabados ou matéria-

prima, redundância de mão-de-obra especializada ou equipamentos, excesso de caixa, contratação 

de linhas de crédito, capacidade de endividamento não utilizada, etc.  

Os objetivos da folga financeira podem ser diversos, por exemplo, Lintner (1956) ao tratar da 

política de dividendos e seus ajustes já considerava que os acionistas não apreciariam choques na 

política de dividendos e considerava adequada a existência de folga financeira, apesar de não ter 
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usada esta expressão, para fazer frente à ciclicidade e volatilidade dos resultados. Já Keynes (1936) 

tratou da preferência por liquidez ao abordar a demanda por dinheiro, nesta oportunidade elencou as 

três principais razões para um indivíduo ou empresa desejarem um maior ou menor nível de 

liquidez: (a) transações, a necessidade de conviver com o descasamento temporal entre entradas e 

saídas de caixa; (b) precaução, o desejo de estar preparado para contingências e oportunidades não 

previstas; e (c) especulação.  

Existem fontes externas e internas de folga organizacional, ou seja, aquelas criadas por ações 

voluntárias da administração e outras resultantes de alterações do ambiente. As ações dos gestores 

que afetam a folga organizacional vão desde a política de dividendos e lucros retidos até as despesas 

gerais administrativas que podem indicar um aumento no quadro de funcionários ou de gastos 

(incentivos financeiros ou benefícios indiretos) que desestimulem a saída dos mesmos. Também 

fazem parte o nível de capital de giro, a contratação de linhas de crédito, e endividamento da 

empresa. As fontes externas relacionam-se com as condições de recursos existentes e o custo de 

acessá-los: desde a necessidade de insumos produtivos até novas fontes de crédito financeiro. 

Bourgeois (1981) verificou na literatura vários conceitos de folga organizacional e identificou três 

funções: (i) uma proteção contra eventuais contratempos internos que poderiam perturbar a 

operação da empresa, (ii) uma ferramenta da administração na forma de proteção contra eventos 

externos, e (iii) ao mesmo tempo oportunidade para a implementação de novas estratégias sem que 

o insucesso destas signifique um caminho sem retorno. Desta forma a folga organizacional é 

entendida como uma potencial fonte de valor para a empresa, por exemplo, auxiliando o processo 

de inovação. 

Para uma revisão sobre a literatura empírica que procura relacionar folga organizacional e 

desempenho das empresas pode-se consultar Daniel, et al. (2004). 

Dentro do conceito de folga organizacional encontramos dois conceitos de finanças corporativas: a 

folga financeira e a liquidez. A liquidez é a capacidade de converter os ativos rapidamente em 

recursos monetários com o menor desconto possível em relação ao valor intrínseco deste ativo, 

desta forma, liquidez é tradicionamente relacionado ao caixa, aplicações e estoques mantidos pelas 

empresas. A folga financeira é um conceito mais amplo que envolve a liquidez, mas também a 

capacidade da empresa levantar novos recursos junto ao mercado financeiro ou de capitais, seja 
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através de linhas previamente contratadas ou não, a Figura 1 ilustra a relação de abrangência entre 

estes conceitos. 

Yver e Miller (2008) consideraram que um indicador para a folga financeira disponível é a liquidez 

corrente, ou seja, o ativo corrente dividido pelo passivo corrente. Enquanto que a razão entre as 

despesas com vendas, gerais e administrativas pela receita de vendas representa a folga recuperável. 

Finalmente, a folga potencial é representada pelo endividamento atual da empresa, podendo ser 

avaliada pelo quociente entre dívida e capital próprio e pela cobertura de juros. 

Myers e Majluf (1984) consideram que administradores podem se valer da assimetria de 

informações com o mercado para financiar bons projetos com aumento do endividamento ao invés 

de novas emissões de ações. Deste modo a folga financeira teria características de uma opção para a 

empresa com capacidade de gerar valor. 

Figura 1 – Relação entre os conceitos de Folga Organizacional, Folga Financeira e Liquidez 

 
   Fonte: Elaborado pelo autor 

 

No survey realizado por Graham e Harvey (2001), os CFOs, ao responderem sobre quais fatores 

afetavam o modo como escolhem o volume apropriado de dívidas da empresa, responderam como 

principal fator a flexibilidade financeira. Flexibilidade financeira foi definida para os respondentes 

como restrição na emissão de dívida de modo a ter disponibilidade de recursos internos para 

implementar novos projetos quando estes surgirem. Em linha com a definição aqui estabelecida. 

Os primeiros estudos de liquidez são relacionados ao volume de transações executadas pelas 

empresas visando determinar o capital de giro necessário a ser alocado, por exemplo, Baumol 
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(1952). Neste momento não se considerava a questão de acesso aos mercados, e diversos autores 

buscaram relacionar a liquidez com problemas de assimetria de informações, ou seja, empresas com 

maiores problemas de assimetria de informações deveriam possuir maior liquidez. Outros 

consideram as restrições de acesso ao mercado (financial constraints), pode-se citar como exemplo 

Boyle e Guthrie (2003) e Faulkender e Petersen (2006). 

Tradicionalmente espera-se que a lei da oferta e demanda por fundos determine a taxa de juros da 

economia, eventuais racionamentos de crédito seriam transitórios e gerados por choques exógenos. 

Stiglitz e Weiss (1981) afirmam que o racionamento de crédito é um fenômeno persistente mesmo 

na condição de equilíbrio na presença de assimetria de informações. A argumentação básica é que 

existe uma taxa que maximiza os ganhos dos bancos, acima desta há uma deterioração da carteira 

de crédito que reduziria os ganhos. Taxas de juros altas podem afastar os bons pagadores e através 

de um processo de seleção adversa apenas os tomadores de risco aceitarão pagar altas taxas, que 

também podem induzir comportamento de risco nos credores, os quais aceitariam projetos mais 

arriscados. 

As restrições de crédito tem sido relacionada a restrições de investimentos em projetos porém 

Fazzari e Petersen (1993; apud Almeida, Campello e Weisbach, 2004) encontraram evidências que 

os investimentos estão mais sujeitos a existência de fundos internos de financiamento.  

Bons projetos podem ser, eventualmente, postergados enquanto que empresas em dificuldades 

financeiras que necessitem renovar dívida ou sejam alvo de eventos exógenos não podem, pois a 

alternativa seria a dissolução da empresa. Em a empresa necessitando de caixa, ela pode se desfazer 

de ativos líquidos, recorrer a linhas de créditos contratadas anteriormente, ou tentar levantar fundos 

junto a fontes externas após a ocorrência do evento. Holmstrom e Tirole (2000) defendem que se o 

evento for exógeno, a empresa terá dificuldades de levantar os fundos necessários, pois a empresa 

estará em situação adversa para oferecer garantias aos credores. 

Acharya, Almeida e Campello (2007) investigaram a relação entre liquidez das empresas e 

endividamento. Os autores defendem que caixa não é necessariamente equivalente a dívida 

“negativa”, ou seja, redução de endividamento, mas que diferentes combinações de caixa e dívida 

estão associadas a diferentes distribuições de investimento em estados futuros. Em um mundo 

segundo o modelo Arrow-Debreu a estrutura de capital das empresas é irrelevante (MM), as 
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empresas não precisariam manter ativos líquidos e não há ganhos com gerenciamento de risco se o 

mercado for completo (HOLMSTROM e TIROLE, 2000). 

Pode-se acrescentar a estes as razões apontadas por Jensen e Meckling (1976) e Jensen (1986) 

dentro da teoria da Agência, pela qual os administradores preferem reter fluxo de caixa livre dentro 

da empresa. 

Outros enxergam a existência de folga organizacional apenas um sinal de ineficiência da gestão da 

empresa. 

 

2.11 Expectativas e variáveis macroeconômicas 

Há evidências que os gestores de risco fazem sua gestão considerando suas expectativas futuras 

sobre os preços dos ativos (STULZ, 1996). 

Korajczyk e Levy (2003) avaliaram a relação entre as condições macroeconômicas e a as escolhas 

sobre estrutura de capital de empresas separando-as em dois grupos: com e sem dificuldades de 

acesso a fontes de capital externo. Os autores encontraram evidências que o ambiente 

macroeconômico é significante para emissões de empresas, em especial, para as que não têm 

restrições para acessar o mercado financeiro. Outra evidência foi que o nível de endividamento é 

diretamente relacionado ao estado da economia para as empresas com acesso ao mercado 

financeiro, ou seja, elas se endividam mais em momentos favoráveis. Já as empresas no grupo 

oposto têm uma relação de endividamento inverso, estas aproveitam o momento favorável para 

reduzir seu endividamento. 

O nível de confiança dos consumidores reflete suas perspectivas sobre o futuro com base nas suas 

percepções. Dois dos índices mais utilizados são os coletados pelo Conference Board (CBIND) e 

pela Universidade de Michigan (ICS). Lemmon e Portniaguina (2006) regrediram estes índices 

contra um conjunto de variáveis macroeconômicas e encontraram um R
2
 de aproximadamente 80%. 

Os dois índices são elaborados para medir o mesmo conceito: a confiança pública na economia, 

porém há diferenças metodológicas na elaboração dos mesmos. Segundo Ludvigson (2004), que fez 

uma boa comparação entre as metodologias, isto provoca alguns sinais contrários em alguns 

momentos. Apesar de ambos os índices terem uma componente que avalia o presente e outra que 
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avalia as expectativas, o fato de serem elaborados a partir de questões e tamanhos de amostras 

diferentes provoca o efeito descrito anteriormente. 

As empresas aproveitam-se também das baixas taxas de juros para lançarem titulos de dívida, 

segundo Barry, et al. (2008) ao avaliarem se as emissões relacionavam-se apenas a aumento de 

investimentos ou uma tentativa de aproveitar as baixas taxas de juros praticadas. Em linha com que 

os executivos contaram a Graham e Harvey (2001). 

Barry, et al. (2008) encontraram relação entre a série histórica de taxa de juros e o número de 

emissões de dívida. A abordagem originou-se no desejo de separar a teoria neoclássica de 

investimentos, segundo a qual uma redução no custo de capital favorece os investimentos, e a 

possibilidade das empresas usarem janelas de oportunidade. Assim os autores compararam o nível 

de investimento das empresas com as taxas de juros e verificaram que as empresas emitem mais 

dívida do que o necessário para suas necessidades de investimento quando as taxas estão 

históricamente baixas.   
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3 Metodologia da Pesquisa 

Nesta seção serão abordadas as principais questões metodológicas deste trabalho. 

3.1 Modelo da Pesquisa 

Silva e Menezes (2001) identificam várias formas de classificar uma pesquisa. A primeira do ponto 

de vista da sua natureza: básica, que envolve verdades e interesses universais, ou aplicada, que 

envolve verdades e interesses locais. 

Do ponto de vista da abordagem a pesquisa pode ser: qualitativa, que considera um vínculo 

indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em 

números, ou quantitativa, que considera que tudo poder ser quantificável. 

Do ponto de vista de seus objetivos, tanto Silva e Menezes (2001) como Diehl e Tatim (2004) 

adotaram a classificação de Gil (1991 e 1996, apud SILVA e MENEZES, 2001): (i) exploratória, 

que visa maior familiaridade com o problema de pesquisa, (ii) descritiva, que visa descrever as 

características de determinada população ou fenômeno, ou o estabelecimento de relações entre 

variáveis, (iii) explicativa, que visa identificar os fatores que determinam ou contribuem para a 

ocorrência dos fenômenos. 

Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, também há convergência entre Silva e Menezes 

(2001) e Diehl e Tatim (2004) ao adotarem a classificação de Gil (1991, 1996): (i) pesquisa 

bibliográfica, elaborada a partir de material já publicado, (ii) pesquisa documental, elaborada a 

partir de material que não recebeu tratamento analítico, (iii) pesquisa experimental, quando se 

determina um objeto de estudo, selecionam-se as variáveis que seriam capazes de influenciá-lo, 

definem-se as formas de controle e de observação dos efeitos que a variável produz no objeto (iv) 

levantamento, feita a partir da interrogação direta das pessoas, (v) estudo de caso, envolve a 

investigação de um ou poucos objetos de estudo de forma detalhada, (vi) pesquisa ex-post-facto, 

quando o experimento se realiza após o fato, (vii) pesquisa-ação, quando o pesquisador e o objeto 

da  pesquisa estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo e (viii) pesquisa participante, 

quando se desenvolve a partir da interação entre pesquisadores e membros das situações 

investigadas. 
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Segundo a taxonomia apresentada, esta tese caracteriza-se por ser uma pesquisa aplicada, com uma 

abordagem quantitativa, com objetivo explicativo e procedimentos técnicos de pesquisa ex-post-

facto. 

 

3.2 Amostra 

A amostra é composta por empresas americanas com dados de frequência anual disponíveis na base 

de dados Compustat, considerando o intervalo entre os anos de 1990 e 2009, ou seja, um período de 

20 anos. 

Destas, adotou-se os seguintes critérios para exclusão de empresas: 

1. Utilizando a classificação histórica do SIC (Standard Industrial Classification), as empresas 

classificadas como empresas financeiras em cada ano foram retiradas da amostra, ou seja, 

empresas classificadas entre os códigos 6000 e 6999; 

2. Empresa que não tiveram um valor de receita de vendas ou de ativos superiores a 10 milhões de 

doláres (ano base de 2005) corrigidos pelo índice de inflação americana CPI (Consumer Price 

Index), e aquelas que não dispunham destas informações; 

3. Também foram retiradas as observações que continham valores de patrimônio líquido negativo; 

4. Aquelas que são ou foram originalmente listadas em outros países, ou seja, foram eliminadas 

todos ADR´s (American Depositary Receipts) e similares. 

5. Foram eliminadas as empresas que não possuíam ao menos 5 observações (dentro de 20 

possíveis) após os filtros anteriores; 

As alíquotas marginais de impostos foram cedidas pelo professor John Graham da Duke University, 

e através do código CUSIP, que é um identificador único para cada empresa, presente tanto na base 

de dados da Compustat como na base de dados do professor Graham foi possível integrar os dados. 

Após este procedimento, as empresas foram agrupadas em seus respectivos setores considerando a 

classificação SIC com 3 algarismos, e também foram eliminados todos os setores (com as 

respectivas empresas) que não possuíssem ao menos 10 empresas-observações ano. 
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A composição final pode ser observada nos Quadro 1 e Quadro 2, nos quais é possível identificar os 

65 setores que fazem parte da amostra e o número de observações-ano. 

Quadro 1 – Composição da amostra: Descrição dos Setores (SIC3) 

SIC3 Descrição 

104 GOLD AND SILVER ORES         

131 CRUDE PETROLEUM AND NATURAL GAS        

138 OIL AND GAS FIELD SERVICES        

153 OPERATIVE BUILDERS           

208 BEVERAGES            

230 MISCELLANEOUS TEXTILE GOODS          

251 HOUSEHOLD FURNITURE           

281 INDUSTRIAL INORGANIC CHEMICALS          

282 
PLASTICS MATERIALS AND SYNTHETIC RESINS, 
SYNTHETIC RUBBER, CELLULO     

283 DRUGS            

284 
SOAP, DETERGENTS, AND CLEANING 
PREPARATIONS; PERFUMES, COSMETICS,      

286 INDUSTRIAL ORGANIC CHEMICALS          

289 MISCELLANEOUS CHEMICAL PRODUCTS          

291 PETROLEUM REFINING           

308 MISCELLANEOUS PLASTICS PRODUCTS          

314 FOOTWEAR, EXCEPT RUBBER          

331 
STEEL WORKS, BLAST FURNACES, AND ROLLING 
AND FINISHING MILLS    

335 
ROLLING, DRAWING, AND EXTRUDING OF 

NONFERROUS METALS      

349 MISCELLANEOUS FABRICATED METAL PRODUCTS         

353 
CONSTRUCTION, MINING, AND MATERIALS 

HANDLING MACHINERY AND EQUIPME     

355 
SPECIAL INDUSTRY MACHINERY, EXCEPT 
METALWORKING MACHINERY       

356 
GENERAL INDUSTRIAL MACHINERY AND 

EQUIPMENT        

357 COMPUTER AND OFFICE EQUIPMENT         

362 ELECTRICAL INDUSTRIAL APPARATUS          

364 ELECTRIC LIGHTING AND WIRING EQUIPMENT        

366 COMMUNICATIONS EQUIPMENT           

367 ELECTRONIC COMPONENTS AND ACCESSORIES         

369 
MISCELLANEOUS ELECTRICAL MACHINERY, 
EQUIPMENT, AND SUPPLIES       

371 
MOTOR VEHICLES AND MOTOR VEHICLE 

EQUIPMENT       

372 AIRCRAFT AND PARTS          

381 
SEARCH, DETECTION, NAVIGATION, GUIDANCE, 

AERONAUTICAL, AND NAUTICA      

382 
LABORATORY APPARATUS AND ANALYTICAL, 
OPTICAL, MEASURING, AND CONTR     

384 
SURGICAL, MEDICAL, AND DENTAL INSTRUMENTS 

AND SUPPLIES      

394 
DOLLS, TOYS, GAMES AND SPORTING AND 

ATHLETIC GOODS     

SIC3 Descrição 

401 RAILROADS            

421 TRUCKING AND COURIER SERVICES, EXCEPT AIR       

440 UNITED STATES POSTAL SERVICE         

451 
AIR TRANSPORTATION, SCHEDULED, AND AIR 

COURIER SERVICES      

481 TELEPHONE COMMUNICATIONS           

483 
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING 

STATIONS        

484 CABLE AND OTHER PAY TELEVISION SERVICES       

491 ELECTRIC SERVICES           

492 GAS PRODUCTION AND DISTRIBUTION         

493 
COMBINATION ELECTRIC AND GAS, AND OTHER 

UTILITY SERVICES     

494 WATER SUPPLY           

495 SANITARY SERVICES           

504 
PROFESSIONAL AND COMMERCIAL EQUIPMENT 

AND SUPPLIES       

506 ELECTRICAL GOODS           

517 PETROLEUM AND PETROLEUM PRODUCTS         

533 VARIETY STORES           

541 GROCERY STORES           

562 WOMEN'S CLOTHING STORES          

565 FAMILY CLOTHING STORES          

581 EATING AND DRINKING PLACES         

594 MISCELLANEOUS SHOPPING GOODS STORES         

596 NONSTORE RETAILERS           

735 
MISCELLANEOUS EQUIPMENT RENTAL AND 

LEASING        

736 PERSONNEL SUPPLY SERVICES          

737 
COMPUTER PROGRAMMING, DATA PROCESSING, 

AND OTHER COMPUTER RELATED     

738 MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES          

799 
MISCELLANEOUS AMUSEMENT AND RECREATION 

SERVICES        

806 HOSPITALS            

809 
MISCELLANEOUS HEALTH AND ALLIED SERVICES, 
NOT ELSEWHERE CLASSIFIED     

820 LEGAL SERVICES           

871 
ENGINEERING, ARCHITECTURAL, AND SURVEYING 

SERVICES        
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Quadro 2 – Composição da amostra: Setor x Ano 

SIC3 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total 

104 28 30 30 31 35 33 34 31 27 27 27 27 30 31 29 26 21 20 17 17 551 

131 86 95 105 114 123 118 121 118 106 101 117 110 106 116 117 122 116 114 111 102 2.218 

138 30 33 36 41 44 45 45 45 42 35 36 33 35 40 41 44 45 42 40 37 789 

153 22 25 32 38 38 37 40 38 34 33 32 27 25 23 22 22 21 21 19 16 565 

208 14 16 21 22 28 30 32 33 32 32 30 27 27 25 23 22 21 21 18 16 490 

230 15 17 20 21 21 20 19 22 20 19 19 20 18 21 23 22 22 22 20 20 401 

251 12 14 17 20 20 20 20 19 18 17 15 16 15 13 13 13 12 12 11 11 308 

281 12 14 16 18 19 20 21 19 19 19 18 18 17 19 20 20 20 16 15 16 356 

282 16 16 19 19 20 22 21 19 19 19 17 16 15 14 14 14 15 12 13 11 331 

283 79 89 103 113 122 134 153 165 166 170 168 171 169 172 165 165 161 144 124 106 2.839 

284 32 33 34 34 35 35 32 31 29 27 25 21 22 23 20 19 19 20 18 17 526 

286 15 14 15 15 17 18 17 19 20 19 18 18 16 16 15 16 16 14 13 11 322 

289 15 15 15 17 18 18 17 17 15 13 15 16 16 18 16 15 15 14 13 12 310 

291 31 31 32 32 32 32 33 32 27 30 29 25 24 26 26 23 23 21 20 19 548 

308 38 37 45 51 56 56 55 53 50 46 44 44 41 38 31 28 26 19 17 18 793 

314 13 13 14 16 17 17 16 17 17 16 16 14 14 14 13 14 14 12 12 12 291 

331 39 40 43 48 50 53 54 51 46 43 42 33 32 29 31 30 25 20 19 16 744 

335 13 16 17 17 20 28 28 29 26 25 26 21 18 19 18 19 21 18 16 13 408 

349 13 12 12 13 14 18 20 17 20 18 15 14 13 14 14 13 13 13 12 10 288 

353 26 26 26 27 31 35 36 34 35 36 33 31 31 31 30 30 30 27 24 21 600 

355 29 28 30 38 48 52 59 57 59 58 54 47 46 44 41 36 37 36 30 27 856 

356 41 41 41 40 42 45 44 43 42 40 39 38 38 36 35 31 30 29 29 25 749 

357 95 105 121 133 148 162 161 160 148 142 131 124 113 105 103 95 88 81 73 57 2.345 

362 21 22 23 26 27 25 25 26 24 25 24 21 21 19 19 20 16 18 16 15 433 

364 18 21 21 23 25 26 26 26 23 19 18 18 17 16 17 16 16 14 14 13 387 
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SIC3 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total 

366 77 86 94 109 125 133 145 143 145 136 134 123 110 113 114 110 103 91 83 69 2.243 

367 97 102 114 129 147 164 176 175 173 171 176 164 162 165 179 175 170 158 143 112 3.052 

369 18 20 24 25 25 30 31 28 26 26 27 24 26 26 27 26 26 23 20 15 493 

371 50 53 61 70 76 79 77 73 73 67 60 53 51 55 53 48 42 43 35 31 1.150 

372 21 21 22 22 22 24 24 23 22 23 22 21 21 22 24 24 24 22 20 17 441 

381 18 19 20 20 21 20 20 21 19 21 19 18 20 20 20 21 19 17 16 14 383 

382 72 75 86 96 106 121 128 128 127 120 110 107 104 104 103 102 96 90 86 72 2.033 

384 86 100 109 115 127 130 131 129 132 130 131 135 139 137 142 135 123 111 98 81 2.421 

394 13 14 21 27 28 28 33 39 35 38 34 30 28 23 21 19 18 16 15 13 493 

401 23 23 24 24 25 25 23 21 19 17 18 17 16 16 14 11 10 10 10 10 356 

421 29 33 34 44 44 47 48 46 45 43 41 35 33 32 30 30 28 24 23 24 713 

440 12 12 13 13 14 16 16 17 18 17 18 18 18 19 22 21 20 20 18 13 335 

451 20 19 23 27 27 30 32 34 33 26 27 24 25 23 22 24 26 28 20 16 506 

481 90 93 99 105 109 116 117 110 102 92 94 84 77 74 66 59 48 42 40 36 1.653 

483 19 20 22 28 33 34 34 33 35 33 37 33 33 34 34 31 30 29 22 18 592 

484 10 12 14 14 16 20 20 19 20 24 22 23 19 20 22 19 19 16 16 15 360 

491 63 63 63 63 64 66 68 69 67 73 68 123 126 124 123 122 116 111 110 107 1.789 

492 75 76 78 79 80 77 76 71 67 65 56 66 73 73 72 70 67 57 58 57 1.393 

493 56 56 56 56 56 55 55 55 51 51 47 65 66 65 66 66 65 62 59 56 1.164 

494 18 18 17 17 17 19 18 18 17 17 14 14 12 12 12 13 13 13 13 13 305 

495 30 32 35 38 41 44 36 35 32 29 26 22 19 20 19 19 17 17 14 13 538 

504 33 37 41 44 51 50 52 46 46 43 38 36 36 37 33 31 27 27 25 15 748 

506 21 19 21 25 26 26 27 26 24 25 21 18 17 18 18 17 15 15 15 12 406 

517 12 11 11 13 13 14 15 14 12 15 15 13 13 13 15 13 13 13 12 10 260 

533 18 21 23 24 25 23 21 17 16 16 15 15 14 14 14 13 13 12 12 11 337 

541 37 41 41 44 46 45 41 38 34 31 29 29 26 25 23 22 18 16 16 12 614 
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SIC3 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total 

562 17 17 21 21 21 19 19 19 19 17 19 19 19 18 18 18 17 15 14 12 359 

565 12 14 17 18 19 19 21 21 21 18 18 18 18 19 18 17 17 17 16 14 352 

581 59 67 73 81 86 94 98 96 91 90 86 78 78 77 74 70 67 61 54 47 1.527 

594 19 22 26 30 32 37 41 39 36 37 35 33 38 36 34 31 27 25 23 18 619 

596 15 17 22 24 29 31 34 36 36 36 33 29 27 25 28 31 29 24 20 19 545 

735 13 15 16 20 21 21 26 28 28 25 26 23 20 20 18 21 20 18 14 14 407 

736 15 14 17 19 25 35 36 37 36 36 39 36 33 30 25 25 25 22 22 17 544 

737 147 174 202 243 278 332 396 425 464 498 506 481 451 426 428 395 360 320 278 220 7.024 

738 22 24 27 29 34 51 52 51 52 57 55 55 51 49 45 42 36 33 30 25 820 

799 25 29 35 48 50 52 53 53 43 42 41 39 38 38 35 34 33 28 26 23 765 

806 17 18 18 20 22 18 16 15 17 19 18 14 16 15 15 14 13 12 12 12 321 

809 13 16 19 19 20 23 21 21 22 20 22 20 21 20 19 23 21 19 19 18 396 

820 10 10 11 15 18 22 19 19 24 25 22 21 22 21 19 21 19 18 19 18 373 

871 29 34 35 35 35 31 28 27 26 21 18 15 16 16 18 18 16 16 12 12 458 

Total 2.184 2.350 2.593 2.860 3.104 3.320 3.453 3.436 3.369 3.319 3.245 3.141 3.051 3.016 2.978 2.876 2.709 2.491 2.272 1.969 57.736 
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3.3 Painel de Dados 

A técnica estatística aplicada foi painel de dados. Arellano (2003) afirma que a utilização de 

dados em painéis tem ao menos duas motivações: o desejo de controlar a heterogeneidade não 

observada e invariante no tempo e um meio de estudar o comportamento dinâmico de 

populações. Características alinhadas com o objetivo deste trabalho. 

O modelo de painel de dados estático é dado por: 

 
*

, , , 1, , 1, ,i t i t i t i ty u i N t T      β x  [3.1] 

Onde:  

 ,i t x  vetor 1k  com variáveis explicativas, incluindo a constante; 

 β  vetor 1k  de constantes, são os estimadores; 

 
*

i  são os efeitos individuais não-observados (constantes ao longo do tempo); 

 t  são os efeitos específicos de tempo não-observados (constantes para cada 

 indivíduo); 

 ,i tu  representa os efeitos não observados das variáveis que variam entre indivíduos e 

 ao longo do tempo; 

Modelos de dados em painel que possuem variáveis dependentes defasadas são classificados 

como dinâmicos, cujo modelo genérico e principais premissas são: 

 , , 1 , ,. . , 1, , , 1, , ,i t i t i i t i ty y v i N t T 
      ρ .z β x  [3.2] 
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Onde iz é um vetor 2 1K   de variáveis exógenas invariantes no tempo, ix  é um vetor 1 1K   

de variáveis exógenas e variantes no tempo,   é 1 1 , e ρ e β são vetores de parâmetros de 

dimensões 2 1K   e 1 1K   respectivamente. 

Segundo Hsiao (2003) a escolha entre formulações que consideram efeitos fixos ou aleatórios 

em painéis de dados dinâmicos tem implicações diferentes da estimação dos parâmetros em 

painéis estáticos. 

Modelos de efeito aleatório não podem ser estimados via mínimos quadrados ordinários e as 

alternativas são máxima verossimilhança (MLE, sigla em inglês), mínimos quadrados 

generalizados (GLS, sigla em inglês), variáveis instrumentais (IV, sigla em inglês), e método 

dos momentos generalizados (GMM, sigla em inglês). As suposições sobre os valores iniciais 

das variáveis afetam a escolha do caminho a seguir, tanto os estimadores fornecidos pelos 

métodos de MLE e GLS são fortemente afetados pela estimativa dos valores no momento 

inicial ( 0t ), podendo levar a estimadores inconsistentes. No estudo feito por Bhargava e 

Sargan (1983; apud HSIAO, 2003) utilizando simulações de Monte Carlo e diversas 

condições iniciais (
,0iy ) no caso de estimação com MLE, os autores concluíram que quando 

,0iy  é exógeno a MLE teve o melhor desempenho. 

A aplicação de variáveis instrumentais não depende dos valores iniciais das séries e pode ser 

feito através de três passos: (i) a diferenciação da equação que representa o modelo a ser 

testado e a estimação de β  e  , (ii) a substituição destes parâmetros na equação original para 

estimação de ρ  via OLS , e (iii) as estimativas das variâncias ( 2

u  e 2

 ). A consistência dos 

estimadores de 2

u , β  e   é garantida quando N, T ou ambos tendem ao infinito, mas ρ  e 2

  

são consistentes somente quando N tende ao infinito e são inconsistentes quando N é fixo e T 

tende ao infinito. Como no caso das variáveis instrumentais, outras defasagens também 

podem ser utilizadas e por isso pode-se aplicar o GMM.  

No modelo de efeitos fixos estes são considerados individuais e diferentes entre os indivíduos. 

Assim devido ao problema da multicolinariedade entre estes efeitos e outras variáveis 

invariantes no tempo, não há meios de separá-los entre si. Desta forma deve-se assumir que 

z 0 . Quando T tende ao infinito, apesar das defasagens da variável independente não 

satisfazer o critério da exogeneidade estrita, ela satisfaz o critério da exogenidade fraca, assim 

a regressão de mínimos quadrados  produz estimadores consistentes. No caso em que T é fixo 
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e N tende ao infinito, o número de parâmetros em modelo de efeito fixos aumenta com o 

número de observações do tipo cross-section. Em um modelo estático com a premissa de 

exogeneidade estrita, a presença das constantes individuais não afetam a consistência dos 

parâmetros estimado via covariância ou MLE, porém isto não é verdade no caso do painel 

dinâmico. Pode-se utilizar variáveis instrumentais, GMM, uma adaptação do MLE (MLE 

transformada) ou estimador de mínima distância (MDE, sigla em inglês). Hsiao, Pesaran e 

Tahmiscioglu (2002; apud HSIAO, 2003) conduziram testes simulados de desempenho destas 

quatro técnicas, os quais apontaram que MLE transformada apresentou o menor viés na 

estimação de   enquanto que GMM mostrou-se o mais viesado. O desempenho das variáveis 

instrumentais (IV) foi fortemente afetado pelo processo de geração dos dados. 

A decisão entre um modelo de efeito fixo ou aleatório não é uma tarefa fácil. Entretanto a 

aplicação da MLE transformada oferece a oportunidade de aplicação do teste de Hausman sob 

certas condições. 

Em modelos dinâmicos, por construção, os efeitos não observados de nível são 

correlacionados com as variáveis defasadas dependentes tornando os estimadores padrões 

inconsistentes. Arellano e Bond (1991) derivaram um estimador GMM consistente para 

painéis dinâmicos, em condições em que haja muitos parâmetros defasados ou a razão entre a 

variância do efeito de nível e a variância do erro idiossincrático for muito grande, então esta 

técnica não tem um desempenho satisfatório. Blundell e Bond (1998) desenvolveram, a partir 

do trabalho de Arellano e Bover (1995), um sistema para estimar que se utilize de momentos 

adicionais e é mais adequada para dados com muitos indivíduos e poucos períodos. 

 

3.4 Modelo Geral 

O modelo geral testado foi o seguinte com diferentes conceitos de alavancagem financeira: 

 

, 1 , 2 , 1 3 , 4 , 5

6 , 7 , 8 , 9 ,

10 , 11 , 12 13 ,

. . . . _ .

. _ . . .

. . . .

i t i i t i t i t i t t

i t i t i t i t

i t i t i t i t

Lev Lev LTSlack SlackST T Lev CI

MTR B Profit GrowOp ZScore

Tang Size dsec dy u

     

   

   

     

   

    

 [3.3] 
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Na estimação de painel estático faz-se 1 0  . Em outros painéis dinâmicos são utilizados 

mais defasagens da variável dependente alavancagem ( Lev ) e da variável endógena folga 

financeira de longo prazo ( LTSlack ). 

 

3.5 Operacionalização das Variáveis e Estatísticas Descritivas 

As variáveis desta pesquisa estão definidas a seguir, sempre que for conhecido o número do 

campo relativo à base de dados Compustat, ele será apresentado entre parênteses. 

3.5.1 Endividamento  

O conceito de endividamento é implementado de diversas formas ao longo da literatura sobre 

estrutura de capital, Grinblatt e Titman (2002) citam as formas mais comuns e suas 

interpretações, lembrando que normalmente a dívida é avaliada pelo seu valor contábil devido 

à dificuldade de avaliar o seu valor de mercado. Os autores ressaltam que também são 

utilizadas medidas da razão entre dívida e patrimônio líquido (tanto em valores contábeis 

como de mercado) 

Quadro 3 – Medidas comuns de endividamento e sua interpretação na visão de Grinblatt e Titman 

Medida do Endividamento O que é medido 

Debt

Market Value of Equity Debt
 

Mede a capacidade de longo prazo de 

pagamento de dívidas 

Debt

Total Book Assets
 

Mede o financiamento histórico dos 

investimentos 

EBITDA

Interest
 

Mede a capacidade corrente de 

pagamento de juros 

 Fonte: Tradução livre do autor baseado em Grinblatt e Titman(2002) 

Neste estudo, esta variável será implementada considerando tanto o endividamento contábil (

_B Lev ) como o endividamento a valores de mercado ( _M Lev ). 
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 _
Debt

B Lev
Book Assets

  [3.4] 

 _
Debt

M Lev
Market Value Debt




 [3.5] 

Onde: 

 Debt   dívida financeira total = dívida financeira de curto prazo (34) + dívida 

 financeira de longo prazo (9); 

 Book Assets valor contábil dos ativos (6); 

 Market Value valor de mercado do patrimônio líquido = preço da ação (199) * 

 número de ações emitidas (54); 

A correlação entre as duas medidas de endividamento é de 0,8431 e as estatísticas descritivas 

detalhadas encontram-se na Tabela 1. 

Tabela 1 – Estatística descritiva detalhada das variáveis de Endividamento 

B_Lev  M_Lev 

 Percentiles Smallest      Percentiles Smallest    

1% 0 0     1% 0 0    

5% 0 0     5% 0 0    

10% 0 0  Obs 57506  10% 0 0  Obs 50894 

25% 0,0288019 0     25% 0,0111507 0    

50% 0,1952553   Mean 0,2180641  50% 0,1378449   Mean 0,2138913 

  Largest  Std. Dev. 0,1923545    Largest  Std. Dev. 0,2291673 

75% 0,351708 0,9602227     75% 0,3540915 0,9999008    

90% 0,4804311 0,9756557  Variance 0,0370003  90% 0,5574231 0,9999705  Variance 0,0525177 

95% 0,5704781 0,9837071  Skewness 0,6739179  95% 0,6862118 0,9999892  Skewness 1,079325 

99% 0,734406 0,9848109  Kurtosis 2,780218  99% 0,8751066 0,9999908  Kurtosis 3,379887 

 

 

3.5.2 Endividamento-Alvo 

O endividamento-alvo foi estimado como a mediana de cada setor em cada ano, o valores 

podem ser consultados no apêndice, onde são apresentados os 1.300 valores referentes aos 65 

setores durante 20 anos. A Tabela 2 apresenta as estatísticas descritivas detalhadas para as 

variáveis avaliadas tanto em relação ao endividamento contábil, como ao endividamento de 

mercado. 
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Tabela 2 – Estatística descritiva detalhada das variáveis de Endividamento-alvo 

TB_Lev  TM_Lev 

 Percentiles Smallest      Percentiles Smallest    

1% 0,0028 0     1% 0,00117 0    

5% 0,00996 0     5% 0,003 0    

10% 0,01776 0  Obs 57736  10% 0,00605 0  Obs 50894 

25% 0,06226 0     25% 0,03076 0    

50% 0,1695   Mean 0,1846576  50% 0,10537   Mean 0,1394102 

  Largest  Std. Dev. 0,1314354    Largest  Std. Dev. 0,1259268 

75% 0,29158 0,60018     75% 0,22526 0,66491    

90% 0,36459 0,60018  Variance 0,0172753  90% 0,32926 0,66491  Variance 0,0158576 

95% 0,3965 0,60018  Skewness 0,3190799  95% 0,38145 0,66491  Skewness 0,8423138 

99% 0,47892 0,60018  Kurtosis 2,03633  99% 0,46906 0,66491  Kurtosis 2,868413 

 

A correlação entre as variáveis de endividamento e endividamento-alvo são apresentados na 

Tabela 3. 

Tabela 3 – Correlação entre Endividamento e Endividamento-Alvo 

(obs=50679) b_lev tb_lev m_lev tm_lev 

b_lev 1    

tb_lev 0,5224 1   

m_lev 0,8423 0,5149 1  

tm_lev 0,5106 0,9471 0,5423 1 

 

3.5.3 Folga financeira de longo prazo 

A folga financeira de longo prazo ( LTSlack ) é estimada considerando a distribuição dos 

endividamentos contábeis ou de mercado de todas as empresas do setor a que pertencem 

considerando a classificação de três dígitos do SIC. Desta forma, esta é  uma medida de 

endividamento relativa. 

 
, ,

,

,

_ i t i t

i t

i t

T Lev Lev
LTSlack

s


  [3.6] 

Onde: 

 ,_ i tT Lev mediana do endividamento das empresas de um mesmo setor no ano t; 

 ,i ts =desvio padrão do endividamento das empresas de um mesmo setor no ano t; 
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Assim quanto maior o valor da variável folga financeira de longo prazo, menor é o 

endividamento relativo da empresa dentro do seu setor. 

A Tabela 4 apresenta as estatísticas descritivas para as variáveis de folga financeira de longo 

prazo a valores contábeis (BLTSlack) e a valores de mercado (MLTSlack). 

Tabela 4 – Estatística descritiva detalhada da variável Folga Financeria de Longo Prazo 

BLTSlack  MLTSlack 

 Percentiles Smallest      Percentiles Smallest    

1% -3,186373 -5,963006     1% -4,230697 -9,1488    

5% -2,126283 -5,934405     5% -2,820567 -8,437632    

10% -1,590326 -5,733905  Obs 57736  10% -2,145747 -7,783149  Obs 50894 

25% -0,766354 -5,70766     25% -1,044162 -7,666255    

50% 0   Mean -0,211057  50% -0,117263   Mean -0,491392 

  Largest  Std. Dev. 1,019488    Largest  Std. Dev. 1,172175 

75% 0,4063222 4,626259     75% 0,2244532 3,062614    

90% 0,9077137 4,626259  Variance 1,039356  90% 0,639578 3,206668  Variance 1,373994 

95% 1,251412 4,626259  Skewness -0,731662  95% 0,9351084 3,306304  Skewness -1,297253 

99% 1,812847 4,722394  Kurtosis 4,309764  99% 1,442597 3,692786  Kurtosis 5,405443 

 

A correlação entre as variáveis de folga financeira e endividamento são apresentadas na 

Tabela 5. 

Tabela 5 – Correlação entre Endividamento e Folga Financeira 

(obs=50679) b_lev bltslack m_lev mltslack 

b_lev 1    

bltslack -0,7117 1   

m_lev 0,8423 -0,5409 1  

mltslack -0,6374 0,7805 -0,7836 1 

 

A relação negativa entre endividamento e folga financeira de longo prazo é devido a sua 

construção e por isso essa variável será tratada como endógena. 

 

3.5.4 Folga financeira de curto prazo 

A folga financeira de curto prazo ( SlackST ) é avaliada pelo índice de liquidez seca das 

empresas, assim definido: 
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Che Rect

SlackST
LCT


  [3.7] 

Onde: 

 Che caixa e equivalentes (1); 

 Rect  total de recebíveis com prazo de até um ano (2); 

 LCT  valor do passivo circulante (5); 

A base de dados Compustat fornece o campo calculado com a referência de Quick Ratio.  

 

3.5.5 Expectativas 

A expectativa ( CI ) foi avaliada pelo índice de sentimento do consumidor americano 

publicado pela universidade de Michigan em parceria com a Thomson Reuters. Quando os 

consumidores estão mais otimistas em relação ao futuro, o índice apresenta valores maiores. 

O índice é publicado mensalmente, porém para efeito dos dados desta pesquisa, consideramos 

os valores de dezembro de cada ano. Também foi calculada a média móvel de doze meses 

como forma de tentar captar o indíce representativo do ano. Ambos podem ser visualizados no 

Gráfico 1. 

Gráfico 1 – Indíce de Confiança do Consumidor Americano avaliado pela Universidade de Michigan 

 

A implementação desta variável confunde-se, em certa parte, com o efeito ano. Isto foi 

verificado com um teste de multicolinariedade, os resultados do teste estão no apêndice. 
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Tabela 6 – Correlação entre Endividamento e Expectativas 

(obs=50679) b_lev m_lev ci ci_ma 

b_lev 1    

m_lev 0,8423 1   

ci -0,0129 -0,0767 1  

ci_ma 0,0093 -0,0309 0,8532 1 

 

Em nossos modelos, a utilização da variável ci ou ci_ma, não produziu resultados distintos, 

provavelmente pela alta correlação entre as duas. 

Os valores próximos a zero e os sinais trocados entre o endividamento contábil e os índices de 

confiança foram comparados com o teste não-paramétrico de Spearman, o qual indica 

relações não significativas entre endividamento contábil e o índice de confiança e uma relação 

significativa e negativa com o endividamento medido a valores de mercado.  

Considerando que os valores de mercado já refletem as expectativas, o fato de haver uma 

correlação negativa com a variável expectativas (ci) pode ser explicado pelo fato dos preços 

das ações se elevarem sem que a empresa ainda tenha alterado o valor absoluto de sua dívida, 

o que reduz o endividamento a valores de mercado. Entretanto, o endividamento a valor 

contábil é um fato passado e não tem relação com as expectativas futuras, em linha com a 

interpretação de Grinblatt e Titman (2002). 

 

3.5.6 Alíquota de Imposto Marginal 

A alíquota de imposto marginal ( MTR ) é a proxy desenvolvida por Graham (1996a,1996b). O 

autor calcula e disponibiliza esta variável para mais de 10.000 empresas no período de 1980 

até os anos recentes. Existem duas implementações desta variável: antes e depois das decisões 

de financiamento. Devido à endogeneidade entre a MTR e a decisão de financiamento, 

recomenda-se a utilização da MTR_B que é versão que considera o efeito marginal anterior as 

decisões de financiamento. 

Entretanto para efeito da amostra, esta é a variável com menor número de observações: um 

total de 32.537. Assim em algumas situações, o modelo foi testado sem esta variável de modo 

a aumentar o número de observações no modelo. 



59 

 
Tabela 7 – Correlação entre Endividamento e Alíquota de Imposto Marginal 

(obs=30089) b_lev m_lev mtr_b 

b_lev 1   

m_lev 0,835 1  

mtr_b 0,0398 -0,0058 1 

 

Devido a correlação próxima de zero, realizou-se também o teste de correlação de posto de 

Spearman, os resultados podem ser vistos Tabela 8. 

Tabela 8 –Teste de Correlação de Posto de Spearman entre Endividamento e Alíquota de Imposto Marginal 

Obs indica o número de observações utilizadas no teste, p-value o p valor encontrado. 

 

 b_lev m_lev mtr_b 

b_lev 1   

Obs 57506   

p-value    

m_lev 0,9194* 1  

Obs 50679 50894  

p-value 0   

mtr_b 0,0576* 0,0059 1 

Obs 32424 30195 32537 

p-value 0 0,3048  

 

Os resultados indicam uma correlação positiva, entretanto pequena, entre o endividamento 

contábil e a alíquota marginal de impostos, o que é coerente com a teoria que diz que 

empresas que podem se beneficar do uso de dívida (alta alíquota marginal de impostos) 

deveriam ser mais endividadas. A relação com o endividamento a valor de mercado mostrou-

se não significante, uma possível explicação é que os preços já tenham incorporado os 

possíveis ganhos com benefício fiscal. 

 

3.5.7 Lucratividade 

A lucratividade ( Profit ) da empresa é avaliada com base no lucro antes dos impostos, juros, 

depreciação e amortização para evitar problemas de endogeneidade com o endividamento: 

 
EBITDA

Profit
Assets

  [3.8] 

Onde: 

 EBITDA lucro antes dos impostos, juros e depreciação (13); 
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 Assets valor contábil dos ativos (6); 

Tradicionalmente implementado desta forma para evitar o efeito dos benefícios fiscais do uso 

de dívida que existe sobre o lucro líquido, evitando assim problemas de endogeneidade. Por 

exemplo, em Hovakimian, Opler e Titman (2001), Frank e Goyal (2009) e Lemmon, Roberts 

e Zender (2008). 

A correlação entre lucratividade e endividamento pode ser vista na Tabela 9. 

Tabela 9 – Correlação entre Endividamento e Lucratividade 

(obs=50679) b_lev m_lev profit 

b_lev 1   

m_lev 0,8423 1  

profit 0,0286 -0,0434 1 

 

Devido aos sinais invertidos na relação entre endividamento contábil e de mercado e o fato de 

serem próximos de zero, aplicou-se o teste não-paramétrico de Spearman, o qual indicou que 

a relação entre endividamento contábil e lucratividade não é significativamente diferente de 

zero (p-valor > 0,53) enquanto que a correlação com endividamento a valor de mercado é 

significante (p-valor = 0) e negativa, em acordo com a previsão da teoria do pecking order. 

 

3.5.8 Oportunidade de Crescimento 

A variável que representa as oportunidades de crescimento das empresas foi definida como a 

relação entre o valor de mercado dos ativos sobre o seu valor contábil, avaliado  da seguinte 

forma: 

 
Assets BV MV

GrowOp
Assets

 
  [3.9] 

Onde: 

 Assets valor contábil dos ativos (6); 

 MV valor de mercado do patrimônio líquido = preço da ação (199) * número de 

 ações emitidas (54); 

 BV  valor contábil do patrimônio líquido (216); 
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Titman e Wessels (1988) usaram três diferentes proxies para o crescimento: a razão entre 

capex (capital expenditure) e ativos, a razão entre despesas com P&D e a receita de vendas, e 

variação percentual do tamanho dos ativos. 

Empresas com maiores oportunidades de crescimento são menos endividadas, assim a 

correlação encontrada se ajusta as previsões. 

 

Tabela 10 – Correlação entre Endividamento e Oportunidade de Crescimento 

(obs=50679) b_lev m_lev growop 

b_lev 1   

m_lev 0,8423 1  

growop -0,1876 -0,2723 1 

 

3.5.9 Dificuldades financeiras 

A proxy para dificuldades financeiras é o Z de Altman calculado e disponibilizado 

diretamente pela base de dados Compustat. 

Tabela 11 – Correlação entre Endividamento e Dificuldades Financeiras 

(obs=49091) b_lev m_lev zscore 

b_lev 1   

m_lev 0,8384 1  

zscore -0,2778 -0,2692 1 

 

Considerando que quanto maior o valor da variável Zscore, menor a probabilidade da empresa 

vir a sofrer de dificuldades financeiras, a correlação negativa entre esta e endividamento era a 

esperada. 

 

3.5.10 Tangibilidade 

A tangibilidade (Tang ) pretende avaliar a proporção dos ativos da empresa que podem ser 

oferecidos como colateral é estimada da seguinte forma: 



62 

 

 
NetPPE

Tang
Assets

  [3.10] 

Onde: 

 NetPPE valor líquido do imobilizado (8); 

 Assets valor contábil dos ativos (6); 

A correlação entre tangibilidade e endividamento é apresentada na Tabela 12. 

 

Tabela 12 – Correlação entre Endividamento e Tangibilidade 

(obs=50601) b_lev m_lev tang 

b_lev 1   

m_lev 0,8419 1  

tang 0,3937 0,3557 1 

 

Empresas que apresentam maiores volumes de ativos fixos que podem ser oferecidos como 

garantias (colateral) são mais endividadas, ou seja, a correlação encontrada é adequada. 

 

3.5.11 Tamanho 

A variável tamanho ( Size ) é calculada através do logaritmo natural dos ativos, cujo valor foi 

corrigido pelo índice de preços ao consumidor americano (em inglês, CPI). A fonte para o 

deflator foi o Bureau of Labor Statistics (BLS), orgão oficial do governo norte-americano. 

 ln( )Size RAssets  [3.11] 

Onde: 

 RAssets valor contábil dos ativos (6) corrigido pelo CPI; 

Considerou-se o ano de 2005 como base 100 para efetuar as correções. Para se ter uma noção 

aproximada do tamanho das empresas envolvidas, a mediana da variável Size representa uma 

empresa de aproximadamente US$ 238 milhões em ativos, enquanto que a média representa 

uma empresa de aproximadamente US$ 288 milhões em ativos. 
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Tabela 13 – Estatística Descritiva detalhada da variável Size 

Size 

 Percentiles Smallest    

1% 2,488914 2,30306    

5% 2,9512 2,303125    

10% 3,310623 2,304597  Obs 57736 

25% 4,177957 2,30498    

50% 5,47227   Mean 5,664088 

  Largest  Std. Dev. 1,885334 

75% 6,950984 12,77063    

90% 8,287755 12,82769  Variance 3,554484 

95% 9,112949 12,84031  Skewness 0,4749239 

99% 10,33109 12,89538  Kurtosis 2,685885 

 

Pode-se observar no histograma (Gráfico 2) o efeito da retirada das empresas com baixo valor 

de ativos. 

Gráfico 2 – Histograma da variável Size 

 

  Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Empresas maiores sofrem menos de problemas de assimetria de informações, são 

consideradas menos arriscadas, e sofrem menos de restrição de crédito, por isso são mais 

endividadas, assim a correlação positiva encontrada é coerente com as previsões. 
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Tabela 14 – Correlação entre Endividamento e Tamanho 

(obs=50679) b_lev m_lev size 

b_lev 1   

m_lev 0,8423 1  

size 0,2294 0,1966 1 

 

3.5.12 Setor 

A variável setor ( dsecn ,onde n  varia de 1 a 65) é uma variável dummy que representa o setor 

da empresa considerando os três primeiros dígitos da classificação SIC. O número de 

empresas em cada setor e a respectiva descrição pode ser visto na definição da amostra. Os 

números de 1 a 65 foram atribuídos em ordem crescente (SIC) dos setores selecionados na 

amostra. Como o endividamento-alvo (T_Lev) foi definido para cada setor, há problemas de 

multicolinearidade com as dummies de setor. 

 

3.5.13 Ano 

A variável ano ( dynn ,onde nn  varia de 90 a 09 representando cada ano entre 1990 e 2009) é 

uma variável dummy que representa o ano da observação, ou seja, existem 20 variáveis, 

porém há problemas de multicolinearidade com a variável expectativas (CI), pois esta assume 

o mesmo valor para todas as empresas no mesmo ano. 

3.6 Estatísticas Preliminares 

Seguem a estatísticas descritivas das variáveis envolvidas: 

Tabela 15 – Estatísticas Descritivas 

Variable  Mean Std. Dev. Min Max Observations 

b_lev overall 0,2181 0,1924 0,0000 0,9848 N = 57506 

 between  0,1698 0,0000 0,9686 n = 5146 

 within  0,1062 -0,4639 0,9020 T-bar = 11,1749 

m_lev overall 0,2139 0,2292 0,0000 1,0000 N = 50894 

 between  0,1976 0,0000 0,9994 n = 4836 

 within  0,1320 -0,5360 1,0267 T-bar = 10,524 

bltslack overall -0,2111 1,0195 -5,9630 4,7224 N = 57736 

 between  0,8253 -5,0293 3,9802 n = 5147 

 within  0,6522 -5,3932 4,2162 T-bar = 11,2174 

mltslack overall -0,4914 1,1722 -9,1488 3,6928 N = 50894 
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Variable  Mean Std. Dev. Min Max Observations 

 between  0,9356 -6,2403 2,8971 n = 4836 

 within  0,7746 -6,8507 3,5437 T-bar = 10,524 

slackst overall 1,9113 2,7637 0,0000 276,1591 N = 56339 

 between  2,0180 0,0260 35,3634 n = 5075 

 within  2,0063 -33,1729 242,7070 T-bar = 11,1013 

tb_lev overall 0,1847 0,1314 0,0000 0,6002 N = 57736 

 between  0,1282 0,0043 0,5266 n = 5147 

 within  0,0367 0,0030 0,4118 T-bar = 11,2174 

tm_lev overall 0,1394 0,1259 0,0000 0,6649 N = 50894 

 between  0,1189 0,0011 0,5074 n = 4836 

 within  0,0441 -0,0589 0,4280 T-bar = 10,524 

ci overall 89,5940 11,7342 60,1000 105,4000 N = 57736 

 between  4,5801 74,6000 100,6600 n = 5147 

 within  11,1465 56,7940 111,9304 T-bar = 11,2174 

mtr_b overall 0,2843 0,1123 0,0000 0,3950 N = 32537 

 between  0,0935 0,0000 0,3883 n = 3550 

 within  0,0787 -0,0487 0,5805 T-bar = 9,16535 

profit overall 0,1006 0,1474 -2,6193 2,0408 N = 57736 

 between  0,1178 -0,6474 0,9605 n = 5147 

 within  0,1033 -2,0264 1,6382 T-bar = 11,2174 

growop overall 2,0176 2,6682 0,1800 297,6100 N = 50894 

 between  1,4437 0,4617 32,0950 n = 4836 

 within  2,2980 -29,2674 267,5326 T-bar = 10,524 

zscore overall 4,9376 10,5752 -177,0396 726,6490 N = 55421 

 between  6,4267 -65,3101 115,9508 n = 4995 

 within  8,8606 -108,9477 645,2368 T-bar = 11,0953 

tang overall 0,3180 0,2615 0,0000 0,9936 N = 57649 

 between  0,2539 0,0000 0,9637 n = 5146 

 within  0,0728 -0,3313 0,9833 T-bar = 11,2027 

size overall 5,6641 1,8853 2,3031 12,8954 N = 57736 

 between  1,7412 2,4131 12,1949 n = 5147 

 within  0,5760 0,6798 9,5722 T-bar = 11,2174 

 

As correlações entre as variáveis envolvidas neste pesquisa, excluindo-se as dummies, são 

apresentadas na Tabela 16, entretanto considerando que a variável MTR_B possui apenas 

32.537 observações, e com o intuito de verificar a correlação com um maior número de 

observações, apresentamos na Tabela 17 a correlação das variáveis excluido-se a variável 

MTR_B, de modo que elevou-se o número de observações de 29.014 para 48.927. 
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Tabela 16 – Correlação entre as variáveis (número de observações: 29.014) 

 obs=29014 b_lev m_lev bltslack mltslack slackst tb_lev tm_lev ci mtr_b profit growop zscore tang size 

b_lev 1                           

m_lev 0,8307 1                         

bltslack -0,73 -0,5456 1                       

mltslack -0,6495 -0,7936 0,7819 1                     

slackst -0,3326 -0,3508 0,1659 0,2327 1                   

tb_lev 0,4726 0,4771 0,2286 0,0673 -0,2749 1                 

tm_lev 0,4633 0,5103 0,1891 0,0585 -0,2823 0,94 1               

ci 0,0193 -0,0516 -0,0297 0,0142 0,0044 -0,014 -0,0733 1             

mtr_b 0,0323 -0,0124 0,0778 0,1029 -0,0919 0,1495 0,1399 -0,0266 1           

profit -0,039 -0,1181 0,1235 0,1915 -0,0671 0,1067 0,0818 -0,0023 0,5239 1         

growop -0,248 -0,3929 0,0877 0,2812 0,2324 -0,2509 -0,2796 0,1225 -0,0187 0,1392 1       

zscore -0,358 -0,3469 0,2396 0,2712 0,5094 -0,2083 -0,2228 0,0609 0,0836 0,219 0,6052 1     

tang 0,3824 0,3523 0,0412 -0,0168 -0,2973 0,6097 0,6025 0,003 0,1103 0,1508 -0,1895 -0,1996 1   

size 0,1813 0,137 -0,0546 -0,0332 -0,2743 0,205 0,2272 -0,0596 0,3499 0,2877 -0,037 -0,0881 0,1631 1 
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Tabela 17 – Correlação entre as variáveis excluindo MTR_B (número de observações: 48.927) 

(obs=48927) b_lev m_lev bltslack mltslack slackst tb_lev tm_lev ci profit growop zscore tang size 

b_lev 1             

m_lev 0,8384 1            

bltslack -0,7187 -0,5449 1           

mltslack -0,6442 -0,7913 0,7806 1          

slackst -0,2856 -0,2956 0,1438 0,1974 1         

tb_lev 0,5081 0,5015 0,2066 0,045 -0,2361 1        

tm_lev 0,495 0,5287 0,1739 0,0419 -0,2372 0,9445 1       

ci -0,0086 -0,0722 -0,019 0,0242 0,0206 -0,0374 -0,0897 1      

profit 0,0289 -0,0399 0,0961 0,1402 -0,088 0,1625 0,1391 -0,0162 1     

growop -0,1839 -0,2699 0,0674 0,1932 0,1379 -0,1816 -0,195 0,1083 0,037 1    

zscore -0,2776 -0,2691 0,1906 0,2138 0,388 -0,1622 -0,1716 0,0847 0,1447 0,549 1   

tang 0,4084 0,3776 0,032 -0,0351 -0,2602 0,6283 0,6217 -0,0284 0,1904 -0,1429 -0,1577 1  

size 0,2261 0,1901 -0,0589 -0,0579 -0,255 0,2602 0,2766 -0,0711 0,3219 -0,064 -0,0844 0,2274 1 
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4 Resultados 

Nesta seção são apresentados os principais resultados deste trabalho. 

4.1 Análise da proxy Folga Financeira de Longo Prazo 

Inicialmente considerou-se um comparativo entre as técnicas de painel estático e mínimos 

quadrados ordinários a partir do modelo apresentado considerando o endividamento contábil:  

 

, 2 , 1 3 , 4 5

6 , 7 , 8 , 9 ,

10 , 11 , ,

_ . _ . . _ .

. _ . . .

. .

i t i i t i t t t

i t i t i t i t

i t i t i t

B Lev B LTSlack SlackST TB Lev CI

MTR B Profit GrowOp ZScore

Tang Size u

    

   

 

    

   

  

 [4.1] 

O modelo incluíu uma defasagem da variável folga financeira de longo prazo (bltslack) 

devido ao risco de endogeneidade com a variável dependente. Percebe-se que tanto esta 

variável como a mediana do endividamento setorial (tb_lev), expectativas (ci), lucratividade 

(profit), dificuldades financeiras (zscore) e tangibilidade (tang) mostraram-se significativas e 

coerentes entre si em termos do sinal apresentado.  Enquanto que as variáveis oportunidade de 

crescimento (growop) e tamanho (size) tiveram comportamento parecido, exceto quando os 

estimadores foram gerados a partir da técnica between effects. Já a variável da alíquota 

marginal de impostos (mtr_b) foi significativa apenas com a estimação de mínimos quadrados 

oridinários (OLS) e a folga financeira de curto prazo (slackst), apenas no painel de efeitos 

aleátórios. 

 

Tabela 18 – Tabela Comparativa entre OLS e Painel Estático (B_LEV) 

Os coeficientes foram estimados com OLS (Ordinary Least Square), BE (Between Effects), FE (Fixed Effects) e RE (Randon 

Effects) para a variável B_LEV. Os astericos referem-se ao nível de significância do p-valor: * (significante a 10%), ** 

(significante a 5%) e *** (significante a 1%). Os valores apresentados abaixo dos coeficientes são os respectivos p-valores. 

 

Variable  OLS BE FE RE 

L1.bltslack -0,12727702 *** -0,15451833 *** -0,08560867 *** -0,1099534 *** 

 0  0  0  0  

slackst -0,00023961  -0,00065394  0,0001572  -0,00063786 * 

 0,4591  0,3632  0,7129  0,0806  

tb_lev 0,84214582 *** 0,95536062 *** 0,64031716 *** 0,77008021 *** 

 0  0  0  0  

Ci 0,0003517 *** 0,00052523 *** 0,00039661 *** 0,00036465 *** 

 0  0,0002  0  0  

mtr_b 0,01423857 ** -0,02045207  0,00244484  0,00776522  

 0,0135  0,1246  0,7039  0,1952  

profit -0,09353339 *** -0,02808081 *** -0,14433354 *** -0,10904811 *** 

 0  0,008  0  0  
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Variable  OLS BE FE RE 

growop 0,00198435 *** 0,00033045  0,00230626 *** 0,00154871 *** 

 0  0,748  0  0,0011  

zscore -0,0019555 *** -0,00047574 * -0,00243782 *** -0,00218354 *** 

 0  0,0972  0  0  

tang 0,0398714 *** 0,01566908 *** 0,09674766 *** 0,05988499 *** 

 0  0,0016  0  0  

size 0,00275425 *** 0,00077961  0,01326882 *** 0,00489615 *** 

 0  0,1933  0  0  

_cons -0,01334693 *** -0,03492279 ** -0,04289339 *** -0,0096894 * 

 0,0079  0,0107  0  0,0729  

 

 

Há o risco que a variável de folga financeira (bltslack) opere do mesmo modo que uma 

variável dummy refletindo empresas acima ou abaixo da mediana sem capacidade de operar 

como uma variável de endividamento relativa. Para averiguar isto, foi incluída uma dummy 

(bd_up) cujo valor é um se a empresa estiver com o endividamento acima da mediana do seu 

setor, os resultados são apresentados na Tabela 19. 

Tabela 19 – Tabela Comparativa entre OLS e Painel Estático com a variável BD_UP (B_LEV) 

Os coeficientes foram estimados com OLS (Ordinary Least Square), BE (Between Effects), FE (Fixed Effects) e RE (Randon 

Effects) para a variável B_LEV. Os astericos referem-se ao nível de significância do p-valor: * (significante a 10%), ** 

(significante a 5%) e *** (significante a 1%). Os valores apresentados abaixo dos coeficientes são os respectivos p-valores. A 

variábel bd_up é uma dummy que indica quando o endividamento da empresa está acima da mediana do setor. 

 

Variable  OLS BE FE RE 

L1.bltslack -0,12396956 *** -0,15001699 *** -0,08466672 *** -0,10783186 *** 

 0  0  0  0  

L1.bd_up 0,00838288 *** 0,01173179 *** 0,00246317  0,00557299 *** 

 0  0,0083  0,1708  0,0013  

slackst -0,00014077  -0,00046876  0,0001716  -0,00058161  

 0,664  0,5161  0,688  0,1114  

tb_lev 0,83915381 *** 0,95076827 *** 0,63976038 *** 0,7682672 *** 

 0  0  0  0  

ci 0,0003518 *** 0,00052209 *** 0,00039722 *** 0,00036542 *** 

 0  0,0003  0  0  

mtr_b 0,01431194 ** -0,02055679  0,00249652  0,0078383  

 0,013  0,1223  0,698  0,191  

profit -0,0936136 *** -0,02887149 *** -0,14426044 *** -0,10900032 *** 

 0  0,0064  0  0  

growop 0,00203116 *** 0,00042859  0,00230482 *** 0,00156726 *** 

 0  0,6768  0  0,0009  

zscore -0,00195007 *** -0,00045815  -0,00243722 *** -0,00218116 *** 

 0  0,1099  0  0  

tang 0,03979455 *** 0,01558448 *** 0,09658187 *** 0,05965956 *** 

 0  0,0016  0  0  
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Variable  OLS BE FE RE 

size 0,00267983 *** 0,00071428  0,01323907 *** 0,00483781 *** 

 0  0,2333  0  0  

_cons -0,0162354 *** -0,03888762 *** -0,04372701 *** -0,01157947 ** 

 0,0013  0,0047  0  0,033  

 

Os coeficientes da variável folga financeira de longo prazo (bltslack) continuam apresentando 

significância em todas as regressões apresentadas, o mesmo sinal e pouca variação do seu 

valor, enquanto que a dummy bd_up só não apresentou significância (de ao menos 10%) no 

painel de efeito fixos.  

Após a regressão do modelo MQO, realizou-se também o teste de fator de inflação de 

variância (VIF) com o intuito de verificar a existência de multicolinearidade entre as 

variáveis, a qual não se mostrou relevante conforme pode ser verificado na Tabela 20. 

Tabela 20 – Teste de Fator de Inflação de Variância (Bd_up) 

VIF do modelo OLS com variável dependente B_Lev 

com a inclusão da dummy Bd_up. 

Variable VIF 1/VIF   

L1.bltslack 2,59 0,39 

L1.bd_up 2,47 0,41 

zscore 2,29 0,44 

tb_lev 1,86 0,54 

growop 1,72 0,58 

tang 1,69 0,59 

slackst 1,59 0,63 

profit 1,54 0,65 

mtr_b 1,47 0,68 

size 1,27 0,79 

ci 1,02 0,98 

Mean VIF 1,77  

 

O mesmo procedimento foi adotado considerando-se o endividamento a valores de mercado, 

os resultados preliminares podem ser vistos na Tabela 21, enquanto que os efeitos da dummy 

md_up, que representa empresas com endividamento a valores de mercado acima da mediana 

do setor, encontram-se na Tabela 22. 
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Tabela 21 – Tabela Comparativa entre OLS e Painel Estático (M_LEV) 

Os coeficientes foram estimados com OLS (Ordinary Least Square), BE (Between Effects), FE (Fixed Effects) e RE (Randon 

Effects) para a variável M_LEV. Os astericos referem-se ao nível de significância do p-valor: * (significante a 10%), ** 

(significante a 5%) e *** (significante a 1%). Os valores apresentados abaixo dos coeficientes são os respectivos p-valores. 

 

Variable OLS BE FE RE 

L1.mltslack -0,1258 *** -0,1534 *** -0,0853 *** -0,1068 *** 

 0  0  0  0  

slackst -0,0055 *** -0,0048 *** -0,0046 *** -0,0062 *** 

 0  0  0  0  

tm_lev 0,91777 *** 1,00772 *** 0,8909 *** 0,88976 *** 

 0  0  0  0  

ci 0,00018 *** 0,00133 *** -2E-05  4,9E-05  

 0,0041  0  0,7232  0,3962  

mtr_b -0,0201 *** -0,0365 ** -0,0376 *** -0,0248 *** 

 0,0063  0,0383  0  0,0011  

profit -0,1397 *** -0,0627 *** -0,2329 *** -0,1767 *** 

 0  0  0  0  

growop -0,0114 *** -0,0095 *** -0,0107 *** -0,0128 *** 

 0  0  0  0  

zscore 0,00066 *** 0,00149 *** 0,00022  0,00055 *** 

 0  0,0001  0,147  0,0001  

tang 0,02557 *** 0,00347  0,11597 *** 0,04223 *** 

 0  0,6015  0  0  

size 0,00137 *** -0,0013  0,02325 *** 0,00471 *** 

 0,0009  0,1094  0  0  

_cons 0,04678 *** -0,0704 *** -0,0551 *** 0,0598 *** 

 0  0,0001  0  0  

 

Assim o modelo incluiu uma defasagem da variável folga financeira de longo prazo (mltslack) 

devido ao risco de endogeneidade com a variável dependente. Percebe-se que tanto esta 

variável como o endivamento setorial (tm_lev), a folga financeira de curto prazo (slackst), a 

alíquota marginal de impostos (mtr_b), a lucratividade (profit), oportunidade de crescimento 

(growop), mostraram-se significativas e coerentes entre si em termos do sinal apresentado. As 

variáveis tangibilidade (tang) e tamanho (size) não se mostram significantes (ao menos 10%) 

somente nos estimadores BE (between-effects), já a variável de dificuldades financeiras 

(zscore) somente não apresentou significância (ao menos 10%) nos estimadores de efeitos 

fixos (FE), enquanto que a  variável referente as expectativas (ci) apresentou significância 

apenas nos estimadores MQO, mas isto de certa forma era esperado se considerarmos que os 

preços (valor de mercado da empresa) já refletem as expectativas. 
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Tabela 22 – Tabela Comparativa entre OLS e Painel Estático com a variável BD_UP (M_LEV) 

Os coeficientes foram estimados com OLS (Ordinary Least Square), BE (Between-Effects), FE (Fixed Effects) e RE (Randon 

Effects) para a variável M_LEV. Os astericos referem-se ao nível de significância do p-valor: * (significante a 10%), ** 

(significante a 5%) e *** (significante a 1%). Os valores apresentados abaixo dos coeficientes são os respectivos p-valores. A 

variábel md_up é uma dummy que indica quando o endividamento da empresa está acima da mediana do setor. 

 

Variable OLS BE FE RE 

L1.mltslack -0,12051 *** -0,14824 *** -0,08297 *** -0,1028 *** 

 0  0  0  0  

L1.md_up 0,018385 *** 0,017893 *** 0,009147 *** 0,014755 *** 

 0  0,001  0  0  

slackst -0,00523 *** -0,00448 *** -0,00455 *** -0,00605 *** 

 0  0  0  0  

tm_lev 0,917635 *** 1,007887 *** 0,890173 *** 0,889331 *** 

 0  0  0  0  

ci 0,000163 *** 0,001324 *** -2,7E-05  4,04E-05  

 0,0075  0  0,6502  0,4873  

mtr_b -0,02095 *** -0,03696 ** -0,03806 *** -0,02549 *** 

 0,0043  0,0358  0  0,0008  

profit -0,13852 *** -0,06272 *** -0,23214 *** -0,17571 *** 

 0  0  0  0  

growop -0,01119 *** -0,00949 *** -0,01063 *** -0,01264 *** 

 0  0  0  0  

zscore 0,000751 *** 0,00164 *** 0,000236  0,000592 *** 

 0  0  0,1128  0  

tang 0,023423 *** 0,001309  0,114672 *** 0,040405 *** 

 0  0,8444  0  0  

size 0,00106 ** -0,00152 * 0,022918 *** 0,004417 *** 

 0,0103  0,0597  0  0  

_cons 0,041327 *** -0,07662 *** -0,05656 *** 0,055674 *** 

 0  0  0  0  

 

Os resultados aqui apresentados suportam que a proxy desenvolvida para folga financeira de 

longo prazo tem poder explicativo mesmo quando controlando pela mediana do 

endividamento setorial e pela posição relativa a esta mediana. 

Leary e Roberts (2005) analisaram diversos regimes de rebalanceamento de estrutura de 

capital, em um destes, os autores determinaram uma faixa onde a empresa permitia que a sua 

estrutura variasse, e somente quando atingisse os limites superior ou inferior, a estrutura era 

rebalanceada.  

Considerando este cenário e a possibilidade da proxy ser afetada por custos de transação, de 

modo que o gestor da empresa tolere certas faixas acima ou abaixo do endividamento-alvo 

antes de ajustar a sua estrutura de capital, incluiu-se dummies com o intuito de tentar captar 
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supostas faixas de tolerância de 5% e 10% acima ou abaixo do endividamento-alvo, os 

detalhes da implementação das dummies podem ser vistos no Quadro 4. 

Quadro 4 – Quadro resumo das dummies indicativas de faixas de endividamento 

Dummy Gerada a partir 

de: 
Assume o valor 1 quando: 

bcut_up5 b_lev Endividamento superior a 5% da mediana do setor no determinado ano 

bcut_down5 b_lev Endividamento inferior a 5% da mediana do setor no determinado ano 

bcut_up10 b_lev Endividamento superior a 10% da mediana do setor no determinado 

ano bcut_down10 b_lev Endividamento inferior a 10% da mediana do setor no determinado ano 

mcut_up5 m_lev Endividamento superior a 5% da mediana do setor no determinado ano 

mcut_down5 m_lev Endividamento inferior a 5% da mediana do setor no determinado ano 

mcut_up10 m_lev Endividamento superior a 10% da mediana do setor no determinado 

ano mcut_down10 m_lev Endividamento inferior a 10% da mediana do setor no determinado ano 

 

Os resultados anteriores e os contidos na Tabela 23 e Tabela 24 permitem afirmar que a proxy 

desenvolvida para avaliação da folga financeira de longo prazo é robusta, ou seja, ela tem 

capacidade de avaliar o endividamento relativo sem os efeitos da mediana do setor, a posição 

relativa em relação a esta mediana e a possíveis regimes de rebalanceamento da estrutura de 

capital. 
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Tabela 23 – Tabela Comparativa entre OLS e Painel Estático considerando diversas faixas de ajuste (B_LEV) 

Os coeficientes foram estimados com OLS (Ordinary Least Square), BE (Between Effects), FE (Fixed Effects) e RE (Randon Effects) para a variável B_LEV. Os astericos referem-se ao nível de 

significância do p-valor: * (significante a 10%), ** (significante a 5%) e *** (significante a 1%). Os valores apresentados abaixo dos coeficientes são os respectivos p-valores. A variábel bd_up 

é uma dummy que indica quando o endividamento da empresa está acima da mediana do setor, as variáveis bcut_up5 e bcut_up10 são dummies que assumem o valor 1 quando o endividamento 

da empresa é respectivamente 5% e 10% superior a mediana do setor no respectivo ano, as variáveis bcut_down5 e bcut_down10 são dummies que assuem o valor 1 quando o endividamento da 

empresa é respectiviamente 5% e 10% inferior a mediana do setor no respectivo ano. 

 
Variable OLS  BE  FE  RE  OLS  BE  FE  RE  

L1.bltslack -0,12728 *** -0,15452 *** -0,08561 *** -0,10995 *** -0,12318 *** -0,14748 *** -0,08509 *** -0,10766 *** 

 0  0  0  0  0  0  0  0  

L1.bd_up         0,002789  -0,03192 ** 0,007074 * 0,004943  

         0,48  0,0271  0,0596  0,1919  

L1.bcut_up5        0,00051  0,013003  -0,00363  -0,00145  

         0,9099  0,4329  0,3946  0,7361  

L1.bcut_down5        0,000241  -0,01248  0,002558  0,000598  

         0,9556  0,4965  0,5315  0,8853  

L1.bcut_up10        0,003194  0,021888 * 5,59E-05  0,001669  

         0,3616  0,078  0,9868  0,623  

L1.bcut_down10        -0,00429  -0,00313  -0,00038  -0,0017  

         0,2442  0,8326  0,9141  0,6326  

slackst -0,00024  -0,00065  0,000157  -0,00064 * -0,00011  -0,00044  0,000168  -0,00057  

 0,4591  0,3632  0,7129  0,0806  0,7311  0,5448  0,6937  0,1168  

tb_lev 0,842146 *** 0,955361 *** 0,640317 *** 0,77008 *** 0,838245 *** 0,95124 *** 0,639987 *** 0,768272 *** 

 0  0  0  0  0  0  0  0  

ci 0,000352 *** 0,000525 *** 0,000397 *** 0,000365 *** 0,000351 *** 0,000512 *** 0,000397 *** 0,000365 *** 

 0  0,0002  0  0  0  0,0003  0  0  

mtr_b 0,014239 ** -0,02045  0,002445  0,007765  0,014337 ** -0,02035  0,00238  0,007835  

 0,0135  0,1246  0,7039  0,1952  0,0128  0,1261  0,7115  0,1912  

profit -0,09353 *** -0,02808 *** -0,14433 *** -0,10905 *** -0,09363 *** -0,02973 *** -0,14426 *** -0,10892 *** 

 0  0,008  0  0  0  0,005  0  0  

growop 0,001984 *** 0,00033  0,002306 *** 0,001549 *** 0,002044 *** 0,000453  0,002304 *** 0,001571 *** 
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Variable OLS  BE  FE  RE  OLS  BE  FE  RE  

 0  0,748  0  0,0011  0  0,659  0  0,0009  

zscore -0,00196 *** -0,00048 * -0,00244 *** -0,00218 *** -0,00195 *** -0,00044  -0,00244 *** -0,00218 *** 

 0  0,0972  0  0  0  0,1225  0  0  

tang 0,039871 *** 0,015669 *** 0,096748 *** 0,059885 *** 0,039715 *** 0,016476 *** 0,096635 *** 0,059509 *** 

 0  0,0016  0  0  0  0,0009  0  0  

size 0,002754 *** 0,00078  0,013269 *** 0,004896 *** 0,002646 *** 0,000761  0,013264 *** 0,004817 *** 

 0  0,1933  0  0  0  0,2072  0  0  

_cons -0,01335 *** -0,03492 ** -0,04289 *** -0,00969 * -0,01283 ** -0,02523  -0,0456 *** -0,01068 * 

 0,0079  0,0107  0  0,0729  0,0248  0,1374  0  0,076  

 

Tabela 24 – Tabela Comparativa entre OLS e Painel Estático considerando diversas faixas de ajuste (M_LEV) 

Os coeficientes foram estimados com OLS (Ordinary Least Square), BE (Between Effects), FE (Fixed Effects) e RE (Randon Effects) para a variável M_LEV. Os astericos referem-se ao nível de 

significância do p-valor: * (significante a 10%), ** (significante a 5%) e *** (significante a 1%). Os valores apresentados abaixo dos coeficientes são os respectivos p-valores. A variábel md_up 

é uma dummy que indica quando o endividamento da empresa está acima da mediana do setor, as variáveis mcut_up5 e mcut_up10 são dummies que assumem o valor 1 quando o endividamento 

da empresa é respectivamente 5% e 10% superior a mediana do setor no respectivo ano, as variáveis mcut_down5 e mcut_down10 são dummies que assuem o valor 1 quando o endividamento da 

empresa é respectiviamente 5% e 10% inferior a mediana do setor no respectivo ano. 

 

Variable OLS  BE  FE  RE  OLS  BE FE  RE  

L1.mltslack -0,12578 *** -0,1534 *** -0,08534 *** -0,10679 *** -0,11956 *** -0,14759 *** -0,0822 *** -0,10191 *** 

 0  0  0  0  0  0  0  0  

L1.md_up         -0,00248  0,001805  -0,00498  -0,0029  

         0,7453  0,9562  0,4852  0,6877  

L1.mcut_up5        -0,00471  -0,02129  -0,00435  -0,00456  

         0,5279  0,4974  0,533  0,5176  

L1.mcut_down5        0,001512  0,030467  -0,00224  -0,00067  

         0,848  0,3207  0,762  0,9286  

L1.mcut_up10        0,015124 *** 0,026383  0,011591 ** 0,013339 *** 

         0,0045  0,2015  0,0215  0,0084  

L1.mcut_down10        -0,0155 *** -0,04453 ** -0,00759  -0,01161 ** 
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Variable OLS  BE  FE  RE  OLS  BE FE  RE  

         0,0088  0,0297  0,1794  0,0399  

slackst -0,00549 *** -0,00477 *** -0,00462 *** -0,00623 *** -0,00517 *** -0,00444 *** -0,0045 *** -0,00599 *** 

 0  0  0  0  0  0  0  0  

tm_lev 0,917771 *** 1,007718 *** 0,890905 *** 0,889762 *** 0,917908 *** 1,006348 *** 0,890849 *** 0,889545 *** 

 0  0  0  0  0  0  0  0  

ci 0,000175 *** 0,001331 *** -2,1E-05  4,94E-05  0,000161 *** 0,001315 *** -2,8E-05  3,9E-05  

 0,0041  0  0,7232  0,3962  0,0081  0  0,6368  0,5021  

mtr_b -0,02009 *** -0,03654 ** -0,03757 *** -0,02481 *** -0,02125 *** -0,03744 ** -0,0383 *** -0,02578 *** 

 0,0063  0,0383  0  0,0011  0,0038  0,0337  0  0,0007  

profit -0,13971 *** -0,06267 *** -0,23286 *** -0,17671 *** -0,13805 *** -0,06351 *** -0,23169 *** -0,17528 *** 

 0  0  0  0  0  0  0  0  

growop -0,01137 *** -0,0095 *** -0,01074 *** -0,01282 *** -0,01114 *** -0,00951 *** -0,01059 *** -0,0126 *** 

 0  0  0  0  0  0  0  0  

zscore 0,000664 *** 0,001485 *** 0,000216  0,000546 *** 0,000765 *** 0,001694 *** 0,00024  0,000601 *** 

 0  0,0001  0,147  0,0001  0  0  0,1076  0  

tang 0,025567 *** 0,003471  0,115966 *** 0,042231 *** 0,023064 *** 0,001169  0,114934 *** 0,04014 *** 

 0  0,6015  0  0  0  0,8611  0  0  

size 0,001372 *** -0,00129  0,023246 *** 0,004714 *** 0,000975 ** -0,00158 * 0,02283 *** 0,004334 *** 

 0,0009  0,1094  0  0  0,0184  0,0515  0  0  

_cons 0,046777 *** -0,07043 *** -0,05507 *** 0,059796 *** 0,054201 *** -0,06296 ** -0,04771 *** 0,066903 *** 

 0  0,0001  0  0  0  0,0311  0,0001  0  
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4.2 Análise do Painel Dinâmico 

O modelo de painel dinâmico apresentado foi estimado utilizando a técnica proposta por 

Arellano-Bover/Blundell-Bond implementada no programa econométrico Stata através do 

comando xtdpdsys, estimado com dois passos, com a opção de tratamento de erros padrão do 

tipo robusto, e tratando a variável folga financeira de longo prazo como endógena. 
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Os resultados apresentados na Tabela 25 para diversas defasagens da variável endividamento 

(B_Lev), indicam que o endividamento passado considerando até quatro defasagens é capaz 

de explicar o endividamento atual.  

O endividamento anterior (primeira defasagem) afeta o endividamento atual com sinal 

positivo, enquanto que as defasagens anteriores (segunda a quarta defasagens) apresentam 

sinal negativo. Isto é um sinal de consistência, pois o modelo não se mostra explosivo, ou 

seja, há sinais de ajuste da estrutura de capital ou ao menos uma reversão a média. 

As variáveis endividamento setorial (tb_lev), a lucratividade (profit), e tangebilidade (tang) 

demonstram um comportamento coerente em termos de sinal com o que é previsto pela teoria. 

Tabela 25 – Painel dinâmico com variáveis defasadas B_Lev 

Os coeficientes foram estimados pela técnica de Arellano-Bover/Blundell-Bond para painéis dinâmicos considerando a 

variável B_Lev como dependente. Os astericos referem-se ao nível de significância do p-valor: * (significante a 10%), ** 

(significante a 5%) e *** (significante a 1%). Os valores apresentados abaixo dos coeficientes são os respectivos p-valores. 

Os prefixos L1, L2, L3 e L4 significam respectivamente a primeira, segunda, terceira e quarta defasagem da variável a que 

estão associados.  

 

Variable LAG 1.1 LAG 2.1 LAG 3.1 LAG 4.1 

L1.b_lev 0,055453 *** 0,051989 *** 0,053258 *** 0,043289 *** 

 0  0  0  0  

L2.b_lev   -0,00669 *** -0,00925 *** -0,00918 *** 

   0,0062  0,0006  0,0014  

L3.b_lev     -0,00583 ** -0,00514 * 

     0,0279  0,075  

L4.b_lev       -0,00505 ** 

       0,0498  

bltslack -0,14972 *** -0,14888 *** -0,14729 *** -0,14761 *** 

 0  0  0  0  

slackst 0,000372  0,000668 ** 0,000506  0,000479  

 0,1638  0,0136  0,1626  0,1537  
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Variable LAG 1.1 LAG 2.1 LAG 3.1 LAG 4.1 

tb_lev 0,959906 *** 0,964289 *** 0,9598 *** 0,964241 *** 

 0  0  0  0  

ci 1,28E-05  -6,69E-06  8,38E-07  7,10E-06  

 0,5075  0,7726  0,9712  0,7614  

mtr_b -0,00052  -0,00013  -0,00066  -0,00104  

 0,8065  0,9512  0,7741  0,6614  

profit -0,01437 *** -0,01406 *** -0,01294 *** -0,01043 ** 

 0,0002  0,0002  0,001  0,0105  

growop 0,000452 * 0,000492 * 0,000508  0,000437  

 0,0998  0,0821  0,1405  0,255  

zscore -0,00028 ** -0,00032 ** -0,0003 * -0,00033  

 0,0356  0,0284  0,078  0,1117  

tang 0,012274 ** 0,012612 *** 0,01307 ** 0,011887 ** 

 0,0134  0,0094  0,0142  0,0275  

size 0,000904  0,000951  0,00138  0,001205  

 0,3007  0,2704  0,1417  0,1992  

_cons -0,01299 ** -0,01083 * -0,01189 * -0,00941  

 0,0174  0,0571  0,0661  0,1472  

 

O setor a que a empresa pertence, a tangibilidade, a lucratividade e a folga financeira de longo 

prazo continuam a influenciar o endividamento da empresa mesmo quando controlando pelo 

efeito do endividamento passado. Deste modo os resultados sugerem que uma variação de 1% 

na mediana do endividamento do setor, produz uma variação de aproximadamente 0,96% no 

endividamento individual. 

O coeficiente da variável folga financeira de longo prazo (bltslack) sugere que empresas que 

estejam a distância de um desvio-padrão da mediana do endividamento do setor ao qual 

pertencem, tendem a corrigir o seu endividamento em um valor absoluto de 15% mantidas as 

demais condições do modelo. Isto representaria um forte ajuste na estrutura de capital. 

Um trabalho recente que realizou um grande revisão da literatura e dos resultados empíricos 

foi o de Frank e Goyal (2009), o Quadro 5 apresenta um comparativo entre os resultados dos 

autores e os encontrados na Tabela 25. 

A avaliação similar considerando o endividamento a valores de mercado produz resultados 

diferentes quanto ao número de defasagens relevantes, para os modelos com até três 

defasagens (LAG3.2)  a primeira e segunda mostraram-se relevantes. Entretanto no modelo 

com quatro defasagens (LAG4.2), mostraram-se significativas a segunda e quarta. Como os 
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preços possuem capacidade de correção mais rápida que os valores contábeis de ativos, parece 

natural que o endividamento a valores de mercado tenha uma memória mais curta. 

Quadro 5 – Comparativo entre os resultados da tese (B_Lev) e Frank e Goyal (2009) 

Fator 
Frank e Goyal 

(2009) 
Tese (B_Lev) Comentários 

Alavancagem mediana do 

setor 
Positiva Positiva  

Tangibilidade Positiva Positiva  

Lucratividade Negativa Negativa  

Tamanho Positiva 
Não 

significativa 
 

Razão entre os valores de 

mercado e contábil dos ativos 
Negativa 

Não 

significativa 

Implementada como oportunidade de 

crescimento (growop)  na tese 

Expectativa de inflação Positva 
Não 

significativa 

Não investigada diretamente, foi 

substituída pelo índice  de sentimento dos 

consumidores (ci) 

Folga Financeira de Longo 

Prazo 

Não 

investigado 
Negativa  

 

As variáveis folga financeira de longo prazo (mltslack), endividamento setorial (tm_lev) e 

dificuldade financeira (zscore) apresentaram significância nos modelos dinâmicos com 

defasagens. Apenas o sinal da variável dificuldade financeira apresentou resultado diferente 

do esperado, pois esperava-se uma relação negativa já que segundo a implementação desta 

variável, altos valores de zscore indicam baixa probabilidade da empresa sofrer de 

dificuldades financeiras e portanto deveriam ser menos endividadas. 

Já o comportamento da variável folga financeira de longo prazo foi compatível com o 

encontrado no endividamento em valores contábeis. 

Tabela 26 – Painel dinâmico com variáveis defasadas M_Lev 

Os coeficientes foram estimados pela técnica de Arellano-Bover/Blundell-Bond para painéis dinâmicos considerando a 

variável M_Lev como dependente. Os astericos referem-se ao nível de significância do p-valor: * (significante a 10%), ** 

(significante a 5%) e *** (significante a 1%). Os valores apresentados abaixo dos coeficientes são os respectivos p-valores. 

Os prefixos L1, L2, L3 e L4 significam respectivamente a primeira, segunda, terceira e quarta defasagem da variável a que 

estão associados.  

 
Variable LAG 1.2 LAG 2.2 LAG 3.2 LAG 4.2 

L1.m_lev 0,037557 *** 0,030114 *** 0,017526 ** 0,011045  

 0  0,0001  0,0271  0,1937  

L2.m_lev   -0,01532 *** -0,01483 *** -0,01305 *** 

   0,0001  0,0004  0,0047  
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Variable LAG 1.2 LAG 2.2 LAG 3.2 LAG 4.2 

L3.m_lev     -0,00548  0,000659  

     0,1685  0,8796  

L4.m_lev       -0,01059 *** 

       0,0067  

mltslack -0,15855 *** -0,15738 *** -0,15964 *** -0,16067 *** 

 0  0  0  0  

slackst -0,00038  -7E-05  -0,00011  -3,2E-05  

 0,2456  0,8364  0,8096  0,9462  

tm_lev 1,09115 *** 1,09405 *** 1,10069 *** 1,104204 *** 

 0  0  0  0  

Ci -4,5E-05  -2,5E-05  -2,60E-06  -1E-05  

 0,188  0,5594  0,9525  0,8248  

mtr_b 0,003386  0,00335  0,004798  0,003415  

 0,4078  0,4214  0,2752  0,4688  

profit -0,00216  -0,00173  -0,00123  -1,4E-05  

 0,674  0,7384  0,8294  0,9984  

growop -0,00014  -1,4E-05  0,000172  0,000228  

 0,6208  0,9623  0,6402  0,5254  

zscore 0,000163 ** 0,000157 * 0,000243 * 0,000278 * 

 0,044  0,0908  0,0611  0,0826  

tang -0,00631  -0,00099  -0,00207  -0,00946  

 0,4405  0,9048  0,8146  0,3034  

Size -0,0021  -0,00148  -0,00182  -0,00071  

 0,1094  0,2804  0,212  0,6524  

_cons -0,00417  -0,00776  -0,00725  -0,01028  

 0,5979  0,3825  0,446  0,3304  

 

Para testar o comportamento dinâmico da variável folga financeira de longo prazo, estimou-se 

novamente o painel, mas desta vez com defasagens da variável endividamento e folga 

financeira de longo prazo. Os resultados são apresentados Tabela 27 e Tabela 28. 

Verificou-se a possibilidade de modelar o endividamento como um processo autoregressivo 

controlado pela folga financeira de longo prazo (endividamento relativo). A hipótese de 

trabalho desta tese é que a folga financeira de longo prazo passada é um dos determinantes do 

endividamento atual, influenciando na velocidade dos ajustes da estrutura de capital. 

A folga financeira de longo prazo defasada deve ter sinal inverso ao atual, ou seja, empresas 

relativamente pouco endividadas tem espaço para aumentar o endividamento enquanto que 

empresas com pouca folga financeira de longo prazo deveriam reduzir o seu endividamento 
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atual. Este processo faz a empresa orbitar em torno da mediana do endividamento setorial, o 

qual não é conhecido ex-ante. 

Tabela 27 – Painel Dinâmico para Endividamento (B_Lev) e Folga Financeira de Longo Prazo 

Os coeficientes foram estimados pela técnica de Arellano-Bover/Blundell-Bond para painéis dinâmicos considerando a 

variável B_Lev como dependente. Os astericos referem-se ao nível de significância do p-valor: * (significante a 10%), ** 

(significante a 5%) e *** (significante a 1%). Os valores apresentados abaixo dos coeficientes são os respectivos p-valores. 

Os prefixos L1, L2, L3 e L4 significam respectivamente a primeira, segunda, terceira e quarta defasagem da variável a que 

estão associados. 
Variable LAG1.3 LAG2.3 LAG3.3 LAG4.3 

L1.b_lev 0,055453 *** 0,051068 *** 0,033507 ** 0,022101  

 0  0,0001  0,0391  0,2248  

L2.b_lev   -0,00411 * 0,007594  0,022857  

   0,056  0,5819  0,1963  

L3.b_lev     -0,00394 * -0,04226 *** 

     0,0777  0,0033  

L4.b_lev       -0,00188  

       0,415  

bltslack -0,14972 *** -0,15936 *** -0,15707 *** -0,15929 *** 

 0  0  0  0  

L1.bltslack   0,005077 *** 0,000834  0,001057  

   0,0088  0,7426  0,6948  

L2.bltslack     0,002384  0,00448  

     0,3157  0,1393  

L3.bltslack       -0,00689 *** 

       0,0057  

slackst 0,000372  0,000574 *** 0,000592 ** 0,000306  

 0,1638  0,0064  0,0182  0,2422  

tb_lev 0,959906 *** 0,981959 *** 0,977966 *** 0,996518 *** 

 0  0  0  0  

ci 1,28E-05  9,84E-06  1,03E-05  1,82E-05  

 0,5075  0,6721  0,6479  0,4558  

mtr_b -0,00052  0,001216  0,001181  0,001666  

 0,8065  0,551  0,5736  0,474  

profit -0,01437 *** -0,00376  -0,00516  -0,00058  

 0,0002  0,2975  0,1436  0,8814  

growop 0,000452 * 0,000239  0,000326 * 0,0003  

 0,0998  0,1821  0,092  0,1198  

zscore -0,00028 ** -0,00016 * -0,00019 ** -0,00016 * 

 0,0356  0,0604  0,0372  0,0797  

tang 0,012274 ** 0,006946  0,007574  0,002958  

 0,0134  0,1546  0,1458  0,578  

size 0,000904  0,000306  0,000929  0,000175  

 0,3007  0,7236  0,3073  0,8508  

_cons -0,01299 ** -0,0126 ** -0,01417 ** -0,00603  

 0,0174  0,0331  0,0289  0,3658  
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Tabela 28 – Painel Dinâmico para Endividamento (M_Lev) e Folga Financeira de Longo Prazo 

Os coeficientes foram estimados pela técnica de Arellano-Bover/Blundell-Bond para painéis dinâmicos considerando a 

variável M_Lev como dependente. Os astericos referem-se ao nível de significância do p-valor: * (significante a 10%), ** 

(significante a 5%) e *** (significante a 1%). Os valores apresentados abaixo dos coeficientes são os respectivos p-valores. 

Os prefixos L1, L2, L3 e L4 significam respectivamente a primeira, segunda, terceira e quarta defasagem da variável a que 

estão associados. 

 
Variable LAG1.4 LAG2.4 LAG3.4 LAG4.4 

L1.m_lev 0,037557 *** 0,047149 *** 0,019378  0,012916  

 0  0,0006  0,2374  0,4394  

L2.m_lev   -0,00543  0,017739  0,006016  

   0,1982  0,2676  0,7724  

L3.m_lev     -0,00155  0,028208 * 

     0,7264  0,0872  

L4.m_lev       -0,00542  

       0,2057  

mltslack -0,15855 *** -0,18342 *** -0,18502 *** -0,18341 *** 

 0  0  0  0  

L1.mltslack   0,018925 *** 0,015139 *** 0,013519 *** 

   0  0,0003  0,0008  

L2.mltslack     0,004067  0,002569  

     0,1893  0,5216  

L3.mltslack       0,005361 * 

       0,0865  

slackst -0,00038  0,000629 * 0,000651 * 0,000713 * 

 0,2456  0,055  0,0894  0,0869  

tm_lev 1,09115 *** 1,083926 *** 1,087653 *** 1,087059 *** 

 0  0  0  0  

ci -4,5E-05  1,79E-05  3,11E-05  2,24E-05  

 0,188  0,7101  0,541  0,6698  

mtr_b 0,003386  0,003741  0,006389  0,002614  

 0,4078  0,4477  0,229  0,6383  

profit -0,00216  0,035065 *** 0,034749 *** 0,030155 *** 

 0,674  0  0,0001  0,0022  

growop -0,00014  0,001785 *** 0,002147 *** 0,001938 *** 

 0,6208  0,0003  0,0006  0,0021  

zscore 0,000163 ** 0,000152  0,000282 * 0,000359 * 

 0,044  0,1765  0,0678  0,0726  

tang -0,00631  0,003513  0,002098  -0,0019  

 0,4405  0,6949  0,8342  0,8577  

size -0,0021  -0,00562 *** -0,00569 *** -0,00452 ** 

 0,1094  0,0005  0,0011  0,0138  

_cons -0,00417  -0,00481  -0,00737  -0,0104  

 0,5979  0,6514  0,535  0,4212  

 

A inclusão no modelo de variáveis defasadas de endividamento (b_lev) em conjunto com 

variáveis de folga financeira de longo prazo (bltslack) no modelo eliminou a forte memória 
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existente do endividamento passado, a qual chegou até a quarta defasagem. Nesta nova 

situação as variáveis de folga financeira de longo prazo (bltslack), de endividamento-alvo 

(tb_lev) e de dificuldades financeiras (zscore) continuam relevantes e com sinais adequados 

nos quatro modelos. Enquanto que o modelo LAG2.3 apresentou as duas primeiras 

defasagens do endividamento (b_lev) significantes e a primeira defasagem de bltslack 

também e com os sinais adequados.  

O Quadro 6 resume os resultados obtidos com o endividamento contábil, onde é possível 

identificar que a variável bltslack apresenta um sinal negativo e significante em todos os 

modelos estimados, entretanto, apenas no modelo (LAG2.3) que considerou duas defasagens 

das variáveis endividamento e folga financeira de longo prazo estas se mostraram 

significativas, porém os sinais do endividamento defasado (L1.b_lev e L2.b_lev) 

apresentaram valores diferentes do esperado. Assim neste modelo parece haver uma reversão 

ao longo do tempo para o endividamento-alvo, o que corrobora o fato que a diferença relativa 

entre o endividamento da empresa e a mediana setorial é relevante na velocidade de 

conversão. A diferença encontrada nos sinais de L1.b_lev e L2.b_lev sugerem correções mais 

lentas do endividamento contábil que supostas inicialmente neste trabalho. 

Quadro 6 – Avaliação da Hipótese com os resultados (B_Lev) 

Variáveis Previsto 
Encontrado 

LAG2.3 LAG3.3 LAG4.3 

bltslack - - - - 
L1.b_lev - + + NS 

L1.bltslack + + NS NS 

L2.b_lev + - NS NS 

Nota: NS = não significativo. 

O resumo dos resultados considerando o endividamento a valores de mercado pode ser visto 

no Quadro 7. Percebe-se que as variáveis de folga financeira de longo prazo com e sem 

defasagem apresentam coeficientes significantes em todos os modelos, enquanto que para a 

variável endividamento a valor de mercado apenas a variável L1.m_lev mostrou-se relevante 

e mesmo assim somente no modelo LAG2.4. Em termos de sinais esperados, as variáveis de 

folga financeira de longo prazo estão de acordo com a previsão, já as defasagens do 

endividamento, o único caso significante apresentou sinal invertido em relação a previsão, de 

certa forma reforçando o resutlado anterior que endividamento a valores de mercado tem 

pouca memória. 
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O fato do valor do coeficiente da variável de folga financeira de longo prazo a valor de 

mercado (mltslack) ser, em módulo, superior a de valor contábil (bltslack) é coerente com a 

idéia que o mercado possui maior velocidade para correções dos preços, e portanto do 

endividamento. 

Os resultados aqui encontrados estão em linha com Leary e Roberts (2005) que suportam que 

mesmo na presença de custos de transação as empresas procuram rebalancear a sua estrutura 

de capital. Os autores consideram que em média as empresas ajustam sua estrutura a cada ano, 

fato que pode explicar porque a folga financeira de longo prazo defasada a mais de dois 

períodos não ter poder de explicação. Lemmon, Roberts e Zender (2008) defendem a 

persistência no endividamento das empresas, os sinais encontrados indicam ajustes na 

estrutura de capital, isto é necessário, mas não suficiente para corroborar os resultados destes 

autores. 

Quadro 7 – Avaliação da Hipótese com os resultados (M_Lev) 

Variáveis Previsto 
Encontrado 

LAG2.4 LAG3.4 LAG4.4 

Mltslack - - - - 
L1.m_lev - + NS NS 

L1.mltslack + + + + 
L2.m_lev + NS NS NS 

Nota: NS = não significativo. 

Lemmon, Roberts e Zender (2008) sugerem que a estrutura de capital pode ser avaliada por 

uma componente de nível e por outra transitória. Os resultados aqui encontrados reforçam 

esta conclusão, pois ao avaliarmos o endividamento como um processo em defasagens de 

nível e uma medida de endividamento relativa (folga financeira de longo prazo), verifica-se 

um perda relativa de poder explicativo dos determinantes clássicos.  
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5 Conclusão e comentários finais 

Este trabalho se propôs a verificar o papel da folga financeira de longo prazo no 

rebalanceamento da estrutura de capital e a apresentar uma proxy para a avaliação deste 

conceito. 

A proxy apresentada para a folga financeira de longo prazo demonstrou capacidade 

explicativa mesmo diante de outros determinantes de estrutura de capital, em especial da 

mediana do setor, de dummies representativas de diferentes regimes de ajuste da estrutura de 

capital, e de defasagens do endividamento. 

O conceito que liquidez, em especial a disponibilidade, pode ser usada para reduzir o 

endividamento não se suporta mais, pois a liquidez tem valor de uma opção para a realização 

de investimentos e possíveis dificuldades de acesso ao crédito. A literatura recente tem tratado 

deste assunto, ver Almeida, Campello e Weisbach (2004), Acharya, Almeida e Campello 

(2007), Holmstrom e Tirole (2000). Este trabalho iniciou oferecendo um conceito mais amplo 

do que liquidez, a folga financeira de longo prazo, ou seja, a capacidade de endividamento 

não utilizada pela empresa, a qual mostrou poder explicativo relevante mesmo diante de 

determinantes clássicos de estrutura de capital. 

Entretanto no desenvolvimento desta pesquisa, esta mostrou-se relevante no comportamento 

dinâmico da estrutura de capital. Considerando que o endividamento-alvo ideal das empresas 

não é conhecido pelos gestores ex-ante, aceitou-se que a mediana do setor deveria ser a 

melhor proxy possível para este conceito. E apesar deste trabalho confirmar alguns resultados 

conhecidos na literatura sobre os determinantes clássicos da estrutura de capital, ele vem a 

confirmar o papel extremamente relevante do setor sobre as empresas. Ainda não é possível 

resolver o problema de causalidade envolvendo o endividamento setorial e o individual, pois 

não sabemos se as empresas demandam aproximadamente a mesma estrutura de capital 

devido as suas oportunidades de investimento, se é um processo interno de benchmark entre 

as empresas, ou um processo externo de benchmark entre os fornecedores de recursos. 

Empresas pertecentes ao mesmo setor, porém com dívidas de prazo de vencimentos bem 

diferentes podem enxergar momentaneamente estruturas-alvo diferenciadas. Próximo ao 

vencimento de dívidas e em condições adversas para rolagem da mesma, determinadas 

empresas podem reter lucros acima do desejado ou emitir ações para fazer frente a este 
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cenário, de modo a aguardar condições de mercado mais propícias para captações de recursos 

de terceiros. 

Assim estudos futuros podem utilizar novos desenvolvimentos sobre painéis dinâmicos e 

séries temporais para avançar o conceito aqui apresentado. Uma possível relação que pode ser 

explorada no futuro em termos de folga financeira é o prazo médio de vencimento das 

dívidas. Possivelmente empresas com dívidas de mais longo prazo possuem a seu favor 

possibilidades de renegociação e quitação antecipada destas de modo a oferecer outro tipo de 

flexibilidade financeira. 

Em todo caso, o comportamento dinâmico de ajuste da estrutura de capital com certeza 

passará pelo entendimento do processo que envolve os resultados aqui apresentados sobre a 

importância do endividamento relativo na estrutura de capital de empresas. Este conceito não 

é estranho aos financistas, pois já aceitamos com tranquilidade que a medida de risco 

sistemático para avaliação de custo de capital é um fator relativo as demais oportunidades de 

retorno de investimentos. Assim abre-se um novo campo de pesquisa no qual o 

endividamento relativo pode ser mais importante que o absoluto. 

 

 

  

  

  



87 

 

6 Bibliografia 

ACHARYA, V. V.;ALMEIDA, H.;CAMPELLO, M.Is cash negative debt? A hedging 

perspective on corporate financial policies. Journal of Financial Intermediation, v. 16, n. 4, 

2007. 

 

ALMEIDA, H.;CAMPELLO, M.;WEISBACH, M. S.The Cash Flow Sensitivity of Cash. The 

Journal of Finance, v. 59, n. 4, 2004. 

 

ALMEIDA, H.;CAMPELLO, M.Financial Constraints, Asset Tangibility, and Corporate 

Investment. The Review of Financial Studies, v. 20, n. 5, 2007. 

 

ALTI, A.How Persistent Is the Impact of Market Timing on Capital Structure? The Journal 

of Finance, v. 61, n. 4, 2006. 

 

ALTMAN, E. I.The Prediction of Corporate Bankruptcy: A Discriminant Analysis. The 

Journal of Finance, v. 23, n. 1, 1968. 

 

ALTMAN, E. I.;BAIDYA, T. K. N.;DIAS, L. M. R.Assessing Potential Financial Problems 

for Firms in Brazil. Journal of International Business Studies, v. 10, n. 2, 1979. 

 

ALTMAN, E. I.A Further Empirical Investigation of the Bankruptcy Cost Question. The 

Journal of Finance, v. 39, n. 4, 1984. 

 

ALTMAN, E. I.Corporate financial distress and bankruptcy: a complete guide to 

predicting & avoiding distress and profiting from bankruptcy. 2 Ed. New York: John 

Wiley, 1993. 

 

ARELLANO, M.;BOND, S.Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo 

Evidence and an Application to Employment Equations. The Review of Economic Studies, 

v. 58, n. 2, 1991. 

 

ARELLANO, M.;BOVER, O.Another look at the instrumental variable estimation of error-

components models. Journal of Econometrics, v. 68, n. 1, 1995. 

 

ARELLANO, M.Panel Data Econometrics: Advanced Texts in Econometrics. Ed. New 

York: Oxford, 2003. 

 

BAKER, M.;WURGLER, J.Market Timing and Capital Structure. The Journal of Finance, 

v. 57, n. 1, 2002. 

 

BALAKRISHNAN, S.;FOX, I.Asset Specificity, Firm Heterogeneity and Capital Structure. 

Strategic Management Journal, v. 14, n. 1, 1993. 

 

BARRY, C. B.;MANN, S. C.;MIHOV, V. T.;RODRÍGUEZ, M.Corporate Debt Issuance and 

the Historical Level of Interest Rates. Financial Management, v. 37, n. 3, 2008. 

 

BAUMOL, W. J.The Transactions Demand for Cash: An Inventory Theoretic Approach. The 

Quarterly Journal of Economics, v. 66, n. 4, 1952. 

 



88 

 

BLUNDELL, R.;BOND, S.Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data 

models. Journal of Econometrics, v. 87, n. 1, 1998. 

 

BOURGEOIS, L. J., III.On the Measurement of Organizational Slack. The Academy of 

Management Review, v. 6, n. 1, 1981. 

 

BOWEN, R. M.;DALEY, L. A.;HUBER, C. C., JR.Evidence on the Existence and 

Determinants of Inter-Industry Differences in Leverage. Financial Management, v. 11, n. 4, 

1982. 

 

BOYLE, G. W.;GUTHRIE, G. A.Investment, Uncertainty, and Liquidity. The Journal of 

Finance, v. 58, n. 5, 2003. 

 

BRADLEY, M.;JARRELL, G. A.;KIM, E. H.On the Existence of an Optimal Capital 

Structure: Theory and Evidence. The Journal of Finance, v. 39, n. 3, 1984. 

 

BREALEY, R. A.;MYERS, S. C.Principles of Corporate Finance. 7 Ed. New York: 

McGraw-Hill, 2003. 

 

COPELAND, T. E.;WESTON, J. F.Financial Theory and Corporate Policy. 3 Ed. New 

York: Addison-Wesley, 1988. 

 

DANIEL, F.;LOHRKE, F. T.;FORNACIARI, C. J.;TURNER, R. A.Slack resources and firm 

performance: a meta-analysis. Journal of Business Research, v. 57, n. 6, 2004. 

 

DEANGELO, H.;MASULIS, R. W.Leverage and Dividend Irrelevancy Under Corporate and 

Personal Taxation. The Journal of Finance, v. 35, n. 2, 1980. 

 

DIEHL, A. A.;TATIM, D. C.Pesquisa em Ciências Sociais Aplicadas: métodos e técnicas. 

Ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2004. 

 

FAMA, E. F.;FRENCH, K. R.Testing Trade-Off and Pecking Order Predictions about 

Dividends and Debt. The Review of Financial Studies, v. 15, n. 1, 2002. 

 

FAMA, E. F.;FRENCH, K. R.Financing decisions: who issues stock? Journal of Financial 

Economics, v. 76, n. 3, 2005. 

 

FAULKENDER, M.;PETERSEN, M. A.Does the Source of Capital Affect Capital Structure? 

The Review of Financial Studies, v. 19, n. 1, 2006. 

 

FAZZARI, S.;HUBBARD, R. G.;PETERSEN, B.Investment, Financing Decisions, and Tax 

Policy. The American Economic Review, v. 78, n. 2, 1988. 

 

FAZZARI, S. M.;PETERSEN, B. C.Working Capital and Fixed Investment: New Evidence 

on Financing Constraints. The RAND Journal of Economics, v. 24, n. 3, 1993. 

 

FRANK, M. Z.;GOYAL, V. K.Capital structure decisions: which factors are reliably 

important? Financial Management, v. 38, n. 1, 2009. 

 



89 

 

GILSON, S. C.Transactions Costs and Capital Structure Choice: Evidence from Financially 

Distressed Firms. The Journal of Finance, v. 52, n. 1, 1997. 

 

GRAHAM, J. R.Proxies for the corporate marginal tax rate. Journal of Financial 

Economics, v. 42, n. 2, 1996a. 

 

GRAHAM, J. R.Debt and the marginal tax rate. Journal of Financial Economics, v. 41, n. 1, 

1996b. 

 

GRAHAM, J. R.;LEMMON, M. L.;SCHALLHEIM, J. S.Debt, Leases, Taxes, and the 

Endogeneity of Corporate Tax Status. The Journal of Finance, v. 53, n. 1, 1998. 

 

GRAHAM, J. R.;HARVEY, C. R.The theory and practice of corporate finance: evidence 

from the field. Journal of Financial Economics, v. 60, n. 2-3, 2001. 

 

GRAHAM, J. R.;MILLS, L. F.Using tax return data to simulate corporate marginal tax rates. 

Journal of Accounting and Economics, v. 46, n. 2-3, 2008. 

 

GRINBLATT, M.;TITMAN, S.Financial markets and corporate strategy. Ed. McGraw-

Hill Irwin, 2002. 

 

HOLMSTROM, B.;TIROLE, J.Liquidity and Risk Management. Journal of Money, Credit 

and Banking, v. 32, n. 3, 2000. 

 

HOVAKIMIAN, A.;OPLER, T.;TITMAN, S.The Debt-Equity Choice. Journal of Financial 

& Quantitative Analysis, v. 36, n. 1, 2001. 

 

HSIAO, C.Analysis of Panel Data. 2 Ed. New York: Cambridge University Press, 2003. 

 

JENSEN, M.;MECKLING, W. H.Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs 

and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, v. 3, n. 4, 1976. 

 

JENSEN, M. C.Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers. The 

American Economic Review, v. 76, n. 2, 1986. 

 

KALE, J. R.;NOE, T. H.;RAMIREZ, G. G.The Effect of Business Risk on Corporate Capital 

Structure: Theory and Evidence. The Journal of Finance, v. 46, n. 5, 1991. 

 

KALE, J. R.;SHAHRUR, H.Corporate capital structure and the characteristics of suppliers 

and customers. Journal of Financial Economics, v. 83, n. 2, 2007. 

 

KEYNES, J. M.The collected writings of John Maynard Keynes. Ed. 1936. 

 

KORAJCZYK, R. A.;LEVY, A.Capital structure choice: macroeconomic conditions and 

financial constraints. Journal of Financial Economics, v. 68, n. 1, 2003. 

 

LEARY, M. T.;ROBERTS, M. R.Do Firms Rebalance Their Capital Structures? The Journal 

of Finance, v. 60, n. 6, 2005. 

 



90 

 

LEARY, M. T.;ROBERTS, M. R.The pecking order, debt capacity, and information 

asymmetry. Journal of Financial Economics, v. 95, n. 3, 2010. 

 

LEMMON, M.;PORTNIAGUINA, E.Consumer Confidence and Asset Prices: Some 

Empirical Evidence. The Review of Financial Studies, v. 19, n. 4, 2006. 

 

LEMMON, M. L.;ROBERTS, M. R.;ZENDER, J. F.Back to the Beginning: Persistence and 

the Cross-Section of Corporate Capital Structure. Journal of Finance, v. 63, n. 4, 2008. 

 

LINTNER, J.Distribution of Incomes of Corporations Among Dividens, Retained Earnings, 

and Taxes. The American Economic Review, v. 46, n. 2, 1956. 

 

LUDVIGSON, S. C.Consumer Confidence and Consumer Spending. The Journal of 

Economic Perspectives, v. 18, n. 2, 2004. 

 

MACKIE-MASON, J. K.Do Taxes Affect Corporate Financing Decisions? The Journal of 

Finance, v. 45, n. 5, 1990. 

 

MARTIN, K. J.;MCCONNELL, J. J.Corporate Performance, Corporate Takeovers, and 

Management Turnover. The Journal of Finance, v. 46, n. 2, 1991. 

 

MILLER, M. H.;ORR, D.A Model of the Demand for Money by Firms. The Quarterly 

Journal of Economics, v. 80, n. 3, 1966. 

 

MILLER, M. H.Debt and Taxes. The Journal of Finance, v. 32, n. 2, 1977. 

 

MODIGLIANI, F.;MILLER, M. H.The cost of capital, corporation finance and the theory of 

investiment. The American Economic Review, v. 48, n. 3, 1958. 

 

MYERS, S. C.The Capital Structure Puzzle. The Journal of Finance, v. 39, n. 3, 1984. 

 

NAKAMURA, W. T.;L.MARTIN, D. M.;KIMURA, H. Indicadores contábeis como 

determinantes do endividamento das empresas brasileiras. In: ENANPAD 2004. Anais dos 

resumos dos trabalhos. Curitiba, Paraná: 2004 

O'BRIEN, J. P.The Capital Structure Implications of Pursuing a Strategy of Innovation. 

Strategic Management Journal, v. 24, n. 5, 2003. 

 

OPLER, T. C.;TITMAN, S.Financial Distress and Corporate Performance. Journal of 

Finance, v. 49, n. 3, 1994. 

 

ROSS, S.;WESTERFIELD, R. W.;JAFFE, J. F.Administração Financeira: Corporate 

Finance. 2 Ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

 

SAFIEDDINE, A.;TITMAN, S.Leverage and Corporate Performance: Evidence from 

Unsuccessful Takeovers. The Journal of Finance, v. 54, n. 2, 1999. 

 

SILVA, E. L. D.;MENEZES, E. M. Metodologia de Pesquisa e Elaboração da Dissertação. 

2 Ed. Florianópolis: Laboratório de Ensino a Distância da UFSC, 2001. Disponível em: 

projetos.inf.ufsc.br. Acesso em: 4 jul. 2007 



91 

 

STIGLITZ, J. E.;WEISS, A.Credit Rationing in Markets with Imperfect Information. The 

American Economic Review, v. 71, n. 3, 1981. 

 

STULZ, R. M.RETHINKING RISK MANAGEMENT. Journal of Applied Corporate 

Finance, v. 9, n. 3, 1996. 

 

TITMAN, S.The effect of capital structure on a firm's liquidation decision. Journal of 

Financial Economics, v. 13, n. 1, 1984. 

 

TITMAN, S.;WESSELS, R.The Determinants of Capital Structure Choice. The Journal of 

Finance, v. 43, n. 1, 1988. 

 

WARNER, J. B.Bankruptcy Costs: Some Evidence. The Journal of Finance, v. 32, n. 2, 

1977. 

 

WRIGHTSMAN, D.Tax Shield Valuation and the Capital Structure Decision. The Journal of 

Finance, v. 33, n. 2, 1978. 

 

YVER, D. N.;MILLER, K. D.Performance feedback, slack, and the timing of acquisitions. 

Academy of Management Journal, v. 51, n. 4, 2008. 

 

ZANI, J.;NESS JR., W. L. Os juros sobre o capital próprio versus a vantagem fiscal do 

endividamento. In: Anais dos resumos dos trabalhos. Florianópolis, Santa Catarina: 2000 

 

 



92 

 

Apêndice 1 – Endividamento-Alvo 

Este apêndice apresenta os valores da variável endividamento-alvo (T_Lev) representado pela mediana da variável endividamento de cada setor 

definido pelo código SIC com 3 algarismos. A Tabela 29 apresenta os valores de TB_Lev para o endividamento a valor contábil enquanto que 

Tabela 30 apresenta os valores de TM_Lev para o endividamento a valor de mercado. 

 
Tabela 29 – Endividamento-alvo avaliado por valor contábil da amostra considerando a classificação setorial SIC com 3 dígitos e por ano 

SIC 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

104 0,2524 0,2114 0,2216 0,1487 0,1284 0,1398 0,1708 0,1849 0,1737 0,1932 0,1734 0,1507 0,0804 0,0466 0,0673 0,1211 0,0438 0,0861 0,1246 0,0657 

131 0,2470 0,2916 0,3075 0,2735 0,3401 0,3248 0,2719 0,3241 0,4169 0,3891 0,2992 0,3028 0,3123 0,2760 0,2383 0,2297 0,2550 0,2803 0,3177 0,3083 

138 0,1300 0,1564 0,1861 0,1325 0,1552 0,1599 0,1875 0,2315 0,2598 0,2576 0,2513 0,2311 0,2627 0,2924 0,2504 0,2025 0,1683 0,2122 0,2465 0,2301 

153 0,6002 0,5574 0,4576 0,4353 0,4628 0,4781 0,4364 0,4590 0,4511 0,4476 0,4133 0,4174 0,3959 0,3533 0,3510 0,3302 0,4101 0,4175 0,4801 0,4565 

208 0,4434 0,3464 0,2902 0,2845 0,2350 0,3096 0,3109 0,3102 0,3410 0,3615 0,3287 0,3142 0,3693 0,3353 0,2405 0,2125 0,2515 0,2443 0,2292 0,2205 

230 0,3618 0,3252 0,3574 0,2269 0,2486 0,2522 0,1704 0,2233 0,2071 0,1921 0,1810 0,1463 0,1820 0,1601 0,1827 0,1666 0,1375 0,0670 0,0649 0,0382 

251 0,3033 0,3228 0,3088 0,2212 0,2423 0,2642 0,2415 0,2366 0,2644 0,2346 0,2911 0,2782 0,1994 0,1845 0,1569 0,1068 0,1704 0,1671 0,1766 0,1681 

281 0,3066 0,3167 0,2838 0,2710 0,2455 0,2794 0,2707 0,2409 0,2639 0,2330 0,2815 0,2968 0,2670 0,2403 0,2130 0,2125 0,2600 0,2626 0,2128 0,2025 

282 0,3211 0,3091 0,2945 0,2194 0,2316 0,2405 0,2368 0,2966 0,3192 0,3340 0,3350 0,3335 0,3144 0,3175 0,3234 0,2790 0,2597 0,2519 0,3260 0,2943 

283 0,1536 0,1250 0,1353 0,1413 0,1298 0,1009 0,1020 0,0864 0,1286 0,1424 0,1019 0,0921 0,1134 0,1254 0,1049 0,1163 0,1186 0,1048 0,1331 0,1287 

284 0,2108 0,2037 0,1742 0,1731 0,1961 0,2209 0,1805 0,2111 0,2212 0,2776 0,2530 0,2763 0,2730 0,2740 0,2105 0,2436 0,2493 0,2634 0,2391 0,2618 

286 0,3370 0,2902 0,3501 0,2721 0,2505 0,2289 0,2443 0,2166 0,2753 0,2344 0,2946 0,2701 0,2966 0,2257 0,2802 0,3009 0,2268 0,2163 0,2923 0,3101 

289 0,1940 0,1761 0,1431 0,1456 0,1730 0,1924 0,1923 0,2502 0,3372 0,3344 0,2877 0,3217 0,2377 0,2521 0,2328 0,1834 0,2174 0,1991 0,2341 0,1984 

291 0,2310 0,2577 0,3052 0,2968 0,2687 0,2677 0,2528 0,2308 0,2811 0,2638 0,2424 0,2782 0,2629 0,2583 0,1946 0,1643 0,1278 0,1579 0,1959 0,2077 

308 0,3091 0,2743 0,3381 0,2815 0,2476 0,2603 0,2438 0,2740 0,3586 0,3654 0,3617 0,3742 0,3866 0,3680 0,3585 0,3231 0,2910 0,2545 0,2965 0,2530 

314 0,1910 0,2105 0,2320 0,1544 0,0984 0,1164 0,1449 0,1801 0,2130 0,1968 0,1562 0,0800 0,0607 0,0683 0,0738 0,0679 0,0399 0,0084 0,0629 0,0190 

331 0,2687 0,2840 0,2845 0,2434 0,2545 0,2481 0,2979 0,3056 0,3134 0,2801 0,3114 0,2963 0,2658 0,2806 0,2186 0,1870 0,1687 0,1778 0,1755 0,2319 

335 0,2522 0,3055 0,3147 0,2701 0,2225 0,2571 0,2524 0,2316 0,3155 0,3323 0,2958 0,2843 0,2652 0,2965 0,3041 0,2414 0,2447 0,2446 0,2248 0,1882 

349 0,2670 0,2836 0,2854 0,2922 0,2918 0,2672 0,3305 0,2489 0,2919 0,2602 0,2524 0,2110 0,1951 0,2240 0,1492 0,1407 0,1384 0,1386 0,1891 0,1894 

353 0,2860 0,2419 0,2450 0,2313 0,2178 0,2328 0,2658 0,2377 0,2605 0,2912 0,2742 0,2538 0,2434 0,2349 0,1903 0,1391 0,1225 0,1695 0,2117 0,1574 
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SIC 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

355 0,1958 0,1791 0,1582 0,1488 0,0985 0,0366 0,0559 0,0583 0,0644 0,0912 0,0556 0,1528 0,1786 0,1396 0,0684 0,1013 0,0824 0,0727 0,0923 0,0658 

356 0,2117 0,1860 0,1979 0,1562 0,1394 0,1821 0,1786 0,1722 0,2117 0,2152 0,2374 0,2325 0,2237 0,1727 0,1609 0,1777 0,1574 0,1585 0,2065 0,1778 

357 0,0942 0,0730 0,0554 0,0431 0,0493 0,0348 0,0336 0,0152 0,0325 0,0242 0,0319 0,0506 0,0587 0,0337 0,0221 0,0235 0,0199 0,0213 0,0243 0,0056 

362 0,1524 0,1438 0,1737 0,2305 0,2265 0,2052 0,1418 0,1248 0,1762 0,1641 0,2252 0,1902 0,1048 0,1939 0,0519 0,0327 0,1832 0,0720 0,1095 0,1547 

364 0,2259 0,2464 0,2862 0,2297 0,2930 0,2605 0,2130 0,2131 0,2643 0,2625 0,2963 0,2804 0,2812 0,2261 0,2524 0,1747 0,1632 0,1666 0,2176 0,2017 

366 0,1391 0,1126 0,0985 0,0610 0,0596 0,0542 0,0573 0,0772 0,0747 0,0681 0,0276 0,0701 0,0436 0,0324 0,0348 0,0472 0,0374 0,0475 0,0552 0,0742 

367 0,1665 0,1505 0,1553 0,1137 0,1173 0,0993 0,1400 0,1272 0,1497 0,1078 0,0551 0,0675 0,0564 0,0378 0,0192 0,0178 0,0412 0,0625 0,0538 0,0215 

369 0,2999 0,2617 0,2662 0,1530 0,1365 0,1558 0,1298 0,1465 0,1579 0,1319 0,1941 0,2624 0,2344 0,2361 0,2127 0,1940 0,2164 0,1339 0,1691 0,1475 

371 0,3525 0,3322 0,2821 0,2284 0,2333 0,2586 0,2499 0,2682 0,2841 0,3272 0,3153 0,3175 0,2248 0,2192 0,2353 0,2352 0,2281 0,2240 0,2565 0,1486 

372 0,2628 0,2692 0,2771 0,2377 0,2433 0,2525 0,2428 0,2528 0,2205 0,1963 0,2164 0,2199 0,1909 0,2178 0,1998 0,1799 0,1671 0,1398 0,1730 0,1917 

381 0,3158 0,2909 0,1956 0,2039 0,2392 0,2426 0,2526 0,1781 0,1682 0,2402 0,2252 0,1380 0,1402 0,1122 0,1495 0,1382 0,1410 0,0974 0,0900 0,1041 

382 0,1507 0,1432 0,1412 0,1220 0,0821 0,0903 0,0867 0,0436 0,0846 0,0943 0,0559 0,0567 0,0494 0,0530 0,0282 0,0200 0,0239 0,0265 0,0641 0,0675 

384 0,1873 0,1258 0,0752 0,0838 0,1190 0,1044 0,0632 0,0882 0,1089 0,1158 0,1156 0,1034 0,0689 0,0555 0,0394 0,0323 0,0489 0,0643 0,1368 0,1073 

394 0,2260 0,2808 0,2857 0,1744 0,1793 0,2139 0,1965 0,1917 0,2404 0,2712 0,2832 0,2338 0,1906 0,1754 0,1407 0,1248 0,0461 0,1229 0,1936 0,1598 

401 0,2808 0,2746 0,2683 0,2640 0,2442 0,2589 0,2505 0,3080 0,3170 0,2959 0,3147 0,3155 0,2863 0,2500 0,2852 0,2731 0,2354 0,2509 0,2970 0,2667 

421 0,3221 0,3128 0,2668 0,3111 0,2472 0,3122 0,3454 0,3187 0,3161 0,3450 0,3271 0,3166 0,2602 0,2377 0,1715 0,2041 0,2198 0,2668 0,2645 0,2283 

440 0,3551 0,3697 0,3970 0,3801 0,3392 0,3923 0,3633 0,3225 0,3306 0,3325 0,4136 0,4039 0,4622 0,4351 0,3816 0,3726 0,3832 0,4396 0,4444 0,4618 

451 0,3268 0,3235 0,3597 0,3233 0,3411 0,2823 0,2479 0,2144 0,1891 0,1827 0,1946 0,2112 0,3143 0,3417 0,3507 0,3434 0,3129 0,3487 0,4160 0,3857 

481 0,3034 0,3055 0,2998 0,2820 0,2904 0,3257 0,3111 0,3414 0,3623 0,3729 0,3750 0,3861 0,4052 0,3398 0,3377 0,3039 0,3341 0,4135 0,4319 0,4708 

483 0,4034 0,4304 0,4040 0,3450 0,3387 0,4532 0,4894 0,4455 0,4533 0,3748 0,3978 0,4054 0,3703 0,2778 0,2844 0,3406 0,3530 0,3643 0,4205 0,4516 

484 0,4493 0,5562 0,3136 0,3259 0,2453 0,2803 0,2845 0,3750 0,3560 0,3367 0,2875 0,3200 0,3087 0,2875 0,3593 0,2681 0,2639 0,2779 0,3562 0,4648 

491 0,3904 0,3874 0,3824 0,3572 0,3572 0,3514 0,3539 0,3626 0,3538 0,3728 0,3753 0,3830 0,4000 0,3731 0,3396 0,3300 0,3329 0,3414 0,3527 0,3475 

492 0,3550 0,3811 0,3828 0,3678 0,3750 0,3672 0,3801 0,3799 0,4091 0,3992 0,3965 0,3968 0,3864 0,3612 0,3329 0,3275 0,3304 0,3373 0,3521 0,3343 

493 0,3747 0,3812 0,3787 0,3615 0,3576 0,3464 0,3511 0,3675 0,3740 0,3814 0,3910 0,3635 0,3646 0,3371 0,3217 0,3116 0,3121 0,3274 0,3118 0,3036 

494 0,4318 0,4112 0,3806 0,3398 0,3379 0,3593 0,3695 0,3493 0,3387 0,3740 0,3444 0,3625 0,3340 0,3162 0,3123 0,3376 0,3207 0,3213 0,3657 0,3318 

495 0,2813 0,2478 0,2763 0,2261 0,2602 0,2726 0,2498 0,2205 0,2703 0,2840 0,4020 0,3420 0,3426 0,3457 0,3164 0,3242 0,3508 0,3698 0,3991 0,3085 

504 0,2749 0,2555 0,2384 0,2334 0,2598 0,2800 0,2202 0,1859 0,1884 0,1439 0,1223 0,1252 0,1497 0,1211 0,1517 0,1660 0,1433 0,1669 0,1559 0,0698 

506 0,3980 0,3933 0,3085 0,2900 0,2513 0,2831 0,2072 0,3091 0,3185 0,3262 0,3305 0,2990 0,2322 0,2063 0,2546 0,2441 0,1987 0,2281 0,1794 0,1674 

517 0,3530 0,2982 0,2551 0,2812 0,2344 0,2758 0,2415 0,2535 0,3361 0,3695 0,4390 0,4789 0,3484 0,3997 0,3876 0,3307 0,2390 0,3669 0,4181 0,3693 

533 0,2889 0,2624 0,1956 0,1334 0,2126 0,2303 0,1347 0,1142 0,1641 0,1960 0,2632 0,1511 0,1402 0,0992 0,0811 0,0932 0,0888 0,1340 0,1091 0,1089 
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SIC 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

541 0,3218 0,3233 0,3303 0,3266 0,3425 0,3348 0,2948 0,3550 0,3830 0,3588 0,4044 0,3899 0,3615 0,3458 0,3659 0,2415 0,2348 0,2368 0,2563 0,1986 

562 0,2242 0,2088 0,0881 0,0480 0,1016 0,1207 0,1458 0,1511 0,1334 0,0889 0,0839 0,0848 0,0683 0,0623 0,0443 0,0230 0,0111 0,0160 0,0107 0,0178 

565 0,2080 0,1317 0,0798 0,0714 0,0410 0,0152 0,0220 0,0844 0,0093 0,0000 0,0307 0,0393 0,0163 0,0302 0,0062 0,0042 0,0201 0,0240 0,0382 0,0140 

581 0,2759 0,2601 0,1576 0,1789 0,2338 0,2193 0,2039 0,2267 0,2400 0,2695 0,2837 0,2668 0,2576 0,2184 0,2241 0,1751 0,1919 0,2231 0,2438 0,2739 

594 0,1826 0,1455 0,1526 0,1845 0,1817 0,2025 0,2212 0,1039 0,1925 0,1830 0,1791 0,1663 0,1642 0,1398 0,1452 0,1587 0,1387 0,1408 0,2285 0,1546 

596 0,1571 0,1487 0,0843 0,1074 0,1188 0,1731 0,0907 0,1449 0,1010 0,0753 0,1223 0,0268 0,0116 0,0075 0,0627 0,0785 0,1192 0,0535 0,0239 0,0207 

735 0,3872 0,2689 0,3099 0,3627 0,3799 0,4428 0,3710 0,4869 0,5156 0,5705 0,5032 0,5011 0,4682 0,4484 0,4242 0,4523 0,5235 0,5426 0,5576 0,4963 

736 0,2004 0,2118 0,2078 0,1689 0,1404 0,1363 0,1241 0,1131 0,1498 0,1981 0,1909 0,1281 0,1156 0,1304 0,0499 0,0431 0,0064 0,0645 0,0647 0,0260 

737 0,0510 0,0486 0,0390 0,0246 0,0349 0,0178 0,0196 0,0126 0,0132 0,0119 0,0100 0,0100 0,0049 0,0042 0,0042 0,0028 0,0056 0,0070 0,0148 0,0025 

738 0,2577 0,2171 0,2215 0,1717 0,1719 0,1558 0,1082 0,1369 0,1519 0,1900 0,2005 0,1570 0,1602 0,1554 0,1038 0,1116 0,1240 0,1286 0,1310 0,1041 

799 0,4800 0,4624 0,5022 0,4346 0,4195 0,4381 0,4652 0,4471 0,4323 0,4943 0,4970 0,5207 0,5023 0,5023 0,4652 0,4590 0,4455 0,3914 0,4753 0,4321 

806 0,4449 0,4211 0,4249 0,3607 0,3586 0,3693 0,3735 0,2966 0,3517 0,3816 0,3898 0,3652 0,3552 0,3716 0,3193 0,2909 0,2815 0,2540 0,3210 0,3620 

809 0,2627 0,1169 0,0770 0,0746 0,0754 0,1121 0,1114 0,1696 0,1442 0,2378 0,2164 0,1582 0,1746 0,1724 0,1993 0,1735 0,1512 0,1236 0,2019 0,1586 

820 0,2867 0,2680 0,2445 0,2004 0,2179 0,1184 0,1185 0,1599 0,1661 0,1884 0,1445 0,1287 0,0580 0,0760 0,0807 0,0458 0,0730 0,0103 0,0380 0,0820 

871 0,1247 0,1969 0,1247 0,1200 0,1335 0,1448 0,2321 0,1486 0,1716 0,1233 0,1461 0,1698 0,0966 0,0916 0,0731 0,0755 0,0699 0,0928 0,0424 0,0320 
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Tabela 30  – Endividamento-alvo avaliado por valor de mercado da amostra considerando a classificação setorial SIC com 3 dígitos e por ano 

SIC 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

104 0,2337 0,1698 0,1608 0,0688 0,1015 0,1031 0,1100 0,1886 0,1714 0,1852 0,2341 0,1536 0,0682 0,0099 0,0471 0,0649 0,0189 0,0620 0,1113 0,0468 

131 0,2274 0,2707 0,2835 0,2485 0,2935 0,2754 0,1839 0,2399 0,3759 0,3468 0,2137 0,2569 0,2678 0,1967 0,1548 0,1454 0,1803 0,1788 0,3334 0,2300 

138 0,0868 0,1301 0,1715 0,1018 0,1666 0,1106 0,0846 0,0981 0,2384 0,1480 0,1211 0,1790 0,1865 0,1950 0,1462 0,0935 0,0877 0,1226 0,2756 0,2025 

153 0,6318 0,5505 0,4465 0,3585 0,5084 0,4698 0,4566 0,4225 0,4500 0,4402 0,3601 0,3655 0,3655 0,2496 0,2290 0,2480 0,3647 0,4639 0,5099 0,4121 

208 0,3073 0,2633 0,2021 0,1722 0,2221 0,1808 0,1960 0,1797 0,1917 0,3048 0,2940 0,2600 0,2282 0,2377 0,1691 0,1531 0,1162 0,1454 0,1301 0,2041 

230 0,3227 0,2148 0,1935 0,1319 0,1802 0,1648 0,1952 0,1684 0,1222 0,1597 0,1250 0,1625 0,1043 0,1103 0,1162 0,1267 0,0729 0,0744 0,0857 0,0222 

251 0,2750 0,3261 0,2430 0,1769 0,1554 0,2563 0,1460 0,1245 0,1577 0,2039 0,1958 0,1844 0,1595 0,1208 0,1159 0,1155 0,1403 0,1555 0,2335 0,1326 

281 0,2827 0,1694 0,2326 0,2203 0,1828 0,1797 0,1548 0,1304 0,2031 0,2230 0,2257 0,2076 0,1908 0,1417 0,1330 0,1554 0,1689 0,1418 0,1857 0,1748 

282 0,3398 0,2812 0,2748 0,2027 0,1713 0,1518 0,1597 0,1974 0,2310 0,2740 0,3302 0,2977 0,2717 0,2900 0,2122 0,2086 0,1778 0,1854 0,2583 0,2038 

283 0,0769 0,0448 0,0601 0,0405 0,0683 0,0357 0,0308 0,0334 0,0451 0,0379 0,0242 0,0381 0,0546 0,0500 0,0468 0,0482 0,0391 0,0415 0,0608 0,0545 

284 0,1680 0,1159 0,1034 0,1054 0,1448 0,1303 0,0995 0,1012 0,1380 0,1574 0,2005 0,2339 0,1642 0,1337 0,1323 0,1499 0,1378 0,1131 0,1342 0,1286 

286 0,2350 0,1815 0,2756 0,1578 0,1473 0,1481 0,1783 0,1747 0,2419 0,2034 0,2664 0,2611 0,2902 0,2044 0,1671 0,1980 0,1348 0,2022 0,2782 0,1973 

289 0,1163 0,1144 0,0850 0,0736 0,0961 0,1027 0,1106 0,1041 0,1941 0,2445 0,2250 0,1799 0,1821 0,1819 0,1592 0,1337 0,1151 0,0858 0,2343 0,1739 

291 0,2313 0,2107 0,2607 0,2553 0,2689 0,2475 0,2168 0,1858 0,2360 0,2272 0,2426 0,2943 0,2778 0,2515 0,1969 0,0946 0,1023 0,0939 0,1861 0,1989 

308 0,2920 0,2789 0,2792 0,2074 0,1901 0,2080 0,1670 0,2209 0,2848 0,2984 0,3785 0,3832 0,3437 0,3116 0,2833 0,2429 0,2029 0,1979 0,2870 0,2582 

314 0,1677 0,1739 0,1698 0,1366 0,1223 0,0553 0,0798 0,1151 0,1744 0,1833 0,1276 0,0794 0,0526 0,0498 0,0809 0,0348 0,0207 0,0037 0,0396 0,0133 

331 0,3067 0,2880 0,2487 0,2040 0,2234 0,2280 0,2725 0,2420 0,3050 0,2699 0,3426 0,3337 0,2953 0,2542 0,1782 0,1486 0,1070 0,1190 0,1685 0,1574 

335 0,3150 0,3069 0,3124 0,2419 0,1815 0,1564 0,1796 0,1428 0,2020 0,2154 0,2776 0,2008 0,2696 0,2088 0,2347 0,1985 0,1645 0,1718 0,2867 0,1604 

349 0,2729 0,2341 0,2400 0,1933 0,2237 0,2137 0,2675 0,1522 0,2111 0,2831 0,2035 0,1496 0,1355 0,1312 0,1072 0,0847 0,1065 0,0874 0,2005 0,1138 

353 0,2744 0,2393 0,2097 0,2114 0,1640 0,1884 0,1614 0,1469 0,2595 0,2977 0,1815 0,1988 0,2237 0,1681 0,1197 0,0569 0,0548 0,0573 0,1659 0,0724 

355 0,1791 0,1846 0,1392 0,0971 0,0425 0,0171 0,0291 0,0365 0,0591 0,0372 0,0446 0,1012 0,1529 0,0647 0,0713 0,0588 0,0431 0,0359 0,0840 0,0432 

356 0,1575 0,1070 0,1123 0,0874 0,0927 0,1118 0,1190 0,1061 0,1449 0,1712 0,1915 0,1854 0,1790 0,1274 0,0831 0,0791 0,0972 0,0732 0,1302 0,0752 

357 0,0603 0,0445 0,0297 0,0285 0,0295 0,0149 0,0161 0,0080 0,0174 0,0077 0,0179 0,0250 0,0462 0,0112 0,0107 0,0071 0,0084 0,0112 0,0299 0,0045 

362 0,2206 0,1042 0,1343 0,1909 0,1580 0,1258 0,0821 0,1057 0,1621 0,0931 0,2135 0,1390 0,0439 0,0858 0,0662 0,0114 0,0739 0,0338 0,1126 0,0936 

364 0,2413 0,2238 0,1919 0,1692 0,1845 0,2321 0,1664 0,1148 0,1690 0,2199 0,2154 0,2184 0,1774 0,1231 0,1436 0,1120 0,0908 0,0601 0,1526 0,1295 

366 0,1362 0,0905 0,0614 0,0378 0,0367 0,0196 0,0313 0,0435 0,0442 0,0249 0,0197 0,0369 0,0419 0,0190 0,0248 0,0210 0,0206 0,0346 0,0737 0,0544 

367 0,1940 0,1332 0,1266 0,0772 0,0784 0,0466 0,0746 0,0645 0,0833 0,0404 0,0379 0,0396 0,0535 0,0262 0,0070 0,0072 0,0183 0,0268 0,0534 0,0133 
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SIC 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

369 0,3063 0,2374 0,2268 0,1538 0,1362 0,1321 0,0996 0,1135 0,1097 0,1352 0,0849 0,1373 0,1942 0,1399 0,1206 0,1166 0,1398 0,0809 0,2249 0,1486 

371 0,3520 0,2526 0,1940 0,1618 0,1733 0,1664 0,1869 0,2257 0,2531 0,3021 0,3586 0,2866 0,2293 0,1838 0,1547 0,1905 0,1769 0,2253 0,2716 0,1304 

372 0,2541 0,2081 0,2787 0,2277 0,2159 0,2324 0,1677 0,1820 0,1493 0,1722 0,1983 0,1900 0,2028 0,1693 0,1485 0,1098 0,0864 0,0767 0,1310 0,1323 

381 0,3238 0,2533 0,2127 0,1960 0,2298 0,1753 0,1848 0,0752 0,1108 0,1797 0,1386 0,1054 0,1407 0,0647 0,0496 0,0857 0,0729 0,0513 0,0581 0,0809 

382 0,1406 0,1219 0,1217 0,0744 0,0683 0,0425 0,0458 0,0278 0,0580 0,0500 0,0227 0,0241 0,0394 0,0237 0,0150 0,0100 0,0156 0,0121 0,0491 0,0336 

384 0,0946 0,0510 0,0246 0,0467 0,0645 0,0436 0,0303 0,0381 0,0510 0,0576 0,0540 0,0417 0,0288 0,0160 0,0156 0,0141 0,0195 0,0264 0,0823 0,0548 

394 0,3930 0,1995 0,1419 0,1333 0,1158 0,1502 0,1502 0,1473 0,2433 0,1802 0,2953 0,1482 0,1120 0,1292 0,1187 0,0858 0,0260 0,1010 0,1229 0,1148 

401 0,3440 0,2757 0,2316 0,2091 0,2239 0,2388 0,2126 0,2800 0,3140 0,3100 0,2811 0,2865 0,2696 0,2353 0,2243 0,2030 0,1510 0,1810 0,2324 0,1961 

421 0,3015 0,2532 0,2094 0,2029 0,1915 0,2824 0,2743 0,2515 0,2717 0,2860 0,3512 0,3270 0,2809 0,1561 0,0942 0,1145 0,1120 0,1681 0,1597 0,1558 

440 0,3976 0,3396 0,4934 0,2879 0,2732 0,4630 0,3645 0,3066 0,2510 0,3548 0,4159 0,5011 0,5600 0,5416 0,3186 0,2591 0,3243 0,3255 0,5733 0,4675 

451 0,3512 0,2895 0,3600 0,2658 0,2798 0,1964 0,2218 0,2301 0,1714 0,1914 0,2435 0,2027 0,3013 0,3270 0,2678 0,2682 0,2513 0,3608 0,4055 0,4058 

481 0,4254 0,4205 0,3773 0,3421 0,3661 0,3368 0,3808 0,3817 0,4015 0,2479 0,3827 0,4192 0,4485 0,3405 0,2639 0,2526 0,2218 0,2705 0,4000 0,3743 

483 0,2627 0,2515 0,2524 0,1752 0,1943 0,2710 0,2571 0,2271 0,2050 0,1404 0,2652 0,2880 0,2684 0,1921 0,2222 0,2758 0,3229 0,3250 0,4047 0,4116 

484 0,3885 0,4332 0,2317 0,1978 0,1821 0,2036 0,2533 0,2962 0,2381 0,2650 0,1993 0,2558 0,3428 0,1923 0,2375 0,1964 0,1762 0,1973 0,3543 0,2595 

491 0,3752 0,3522 0,3471 0,3131 0,3394 0,3265 0,3303 0,3256 0,3393 0,3809 0,3567 0,4681 0,4999 0,4539 0,4267 0,4027 0,4123 0,4228 0,4287 0,4321 

492 0,3495 0,3394 0,3347 0,3132 0,3330 0,3162 0,3168 0,3010 0,3237 0,3467 0,3663 0,4277 0,4188 0,3946 0,3360 0,3426 0,3385 0,3522 0,3921 0,3293 

493 0,3539 0,3263 0,3281 0,3013 0,3262 0,2987 0,3196 0,3114 0,3035 0,3825 0,3866 0,4536 0,4694 0,3859 0,3617 0,3836 0,3764 0,3927 0,3975 0,3871 

494 0,4097 0,3985 0,3239 0,2838 0,3238 0,3194 0,3055 0,2822 0,2768 0,2707 0,2562 0,2492 0,2616 0,2338 0,2241 0,2090 0,2219 0,2329 0,3001 0,2833 

495 0,1805 0,1526 0,1880 0,2117 0,2367 0,2379 0,2105 0,1568 0,1647 0,2822 0,3252 0,2733 0,2497 0,2853 0,1771 0,1800 0,2208 0,2178 0,2443 0,1651 

504 0,3126 0,2358 0,1680 0,1674 0,2134 0,2086 0,1671 0,1574 0,1451 0,1343 0,1389 0,1161 0,1332 0,0833 0,0715 0,1107 0,0869 0,1092 0,1533 0,0653 

506 0,4724 0,3989 0,2955 0,2885 0,1940 0,1753 0,1403 0,2670 0,3150 0,3193 0,3352 0,3162 0,3823 0,2516 0,2131 0,1877 0,1740 0,1850 0,1800 0,1767 

517 0,3597 0,3198 0,3086 0,2223 0,1740 0,2293 0,1686 0,2442 0,3261 0,3977 0,4532 0,4909 0,4089 0,2794 0,3068 0,3089 0,1761 0,2490 0,4411 0,3145 

533 0,2689 0,2066 0,1249 0,1211 0,2003 0,2567 0,1041 0,0937 0,0933 0,1322 0,1551 0,1526 0,0881 0,0851 0,0642 0,0692 0,0436 0,0972 0,0541 0,0554 

541 0,2786 0,2963 0,2972 0,2870 0,3047 0,2964 0,2370 0,2674 0,2724 0,3052 0,3967 0,3297 0,3377 0,2905 0,2676 0,1892 0,2059 0,1842 0,2463 0,1430 

562 0,2351 0,0894 0,0477 0,0323 0,0814 0,1122 0,1374 0,1145 0,0802 0,0427 0,0443 0,0409 0,0439 0,0437 0,0364 0,0184 0,0045 0,0164 0,0110 0,0183 

565 0,1915 0,0580 0,0472 0,0361 0,0299 0,0129 0,0301 0,0291 0,0143 0,0000 0,0101 0,0241 0,0061 0,0179 0,0065 0,0019 0,0077 0,0103 0,0296 0,0037 

581 0,2385 0,1871 0,1277 0,1071 0,1829 0,1781 0,1510 0,1614 0,1767 0,2143 0,2841 0,2115 0,2191 0,2037 0,1244 0,0956 0,0975 0,1728 0,2466 0,2106 

594 0,2043 0,0997 0,0716 0,0943 0,1205 0,1901 0,1466 0,0827 0,1446 0,1691 0,1914 0,1206 0,0933 0,0915 0,0904 0,0738 0,0998 0,1334 0,2468 0,1052 

596 0,1195 0,0784 0,0473 0,0423 0,0697 0,1034 0,0682 0,0580 0,0387 0,0423 0,1394 0,0141 0,0067 0,0031 0,0382 0,0713 0,0652 0,0172 0,0197 0,0104 

735 0,3291 0,3313 0,2469 0,2577 0,3007 0,4009 0,3734 0,3377 0,4697 0,6649 0,4272 0,4679 0,5254 0,3784 0,2851 0,4810 0,4219 0,4916 0,5911 0,4302 



97 

 
SIC 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

736 0,2261 0,1589 0,1082 0,1241 0,0608 0,1197 0,0621 0,0593 0,1045 0,1602 0,2384 0,1206 0,1028 0,0739 0,0510 0,0359 0,0069 0,0665 0,0931 0,0297 

737 0,0412 0,0312 0,0166 0,0115 0,0191 0,0065 0,0060 0,0052 0,0060 0,0020 0,0053 0,0044 0,0030 0,0019 0,0016 0,0012 0,0016 0,0032 0,0124 0,0011 

738 0,2124 0,1680 0,1600 0,1748 0,1615 0,1407 0,0662 0,1017 0,0917 0,1167 0,1604 0,1208 0,1166 0,0743 0,0575 0,0753 0,0705 0,0651 0,0671 0,0506 

799 0,4406 0,4691 0,4340 0,3033 0,3202 0,3968 0,4374 0,3522 0,4237 0,4379 0,4854 0,4828 0,5006 0,4265 0,3092 0,2764 0,2409 0,1943 0,4527 0,3429 

806 0,4343 0,2976 0,2831 0,2921 0,2295 0,2212 0,2077 0,1860 0,2865 0,3457 0,2251 0,2115 0,2526 0,2406 0,1975 0,2067 0,2550 0,1992 0,3814 0,3704 

809 0,3038 0,1187 0,0271 0,0277 0,0478 0,0682 0,0684 0,1122 0,0948 0,1541 0,1669 0,1046 0,1832 0,1088 0,1067 0,1104 0,0828 0,0801 0,1958 0,1391 

820 0,2783 0,2322 0,2122 0,1737 0,1704 0,0757 0,0682 0,0659 0,0756 0,1130 0,0406 0,0438 0,0178 0,0231 0,0314 0,0246 0,0325 0,0025 0,0278 0,0325 

871 0,1063 0,1303 0,1195 0,1145 0,1175 0,1274 0,1781 0,1618 0,1528 0,0886 0,0851 0,1614 0,0667 0,0716 0,0677 0,0669 0,0493 0,0497 0,0297 0,0303 
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Apêndice 2 – Estimadores MQO: análise prelimenar 

Inicialmente testou-se o modelo de regressão pelo método dos mínimos quadrados ordinários, 

incluido-se dummies setoriais e para cada ano. Assim foi possível identificar a presença de 

heterocedasticidade e multicolinariedade dos dados. A multicolinearidade é resultante da 

presença da variável CI, que ao adotar o mesmo valor para todas as observações a cada ano, 

confunde-se com o efeito ano. 

O modelo testado inicialmente foi: 

0 1 2 3

4 5 6 7

10 11 12

. . . .

. . . .

. . . .

i i i i i

i i i i

i i i i

BLev BLev SlackLT SlackST TLev CI
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Tang Size Sector Ano u

     

   

   

     

   

    
 

 

Tabela 31 – Estatísticas do modelo de regressão MQO 

Source SS Df MS Number of obs = 29014 
Model 893,623611 92 9,71330012 F( 92, 28921) = 8947,44 

Residual 31,3964912 28921 ,001085595 Prob > F = 0,0000 

Total 925,020102 29013 ,031882953 R-squared = 0,9661 

    Adj R-squared = 0,9660 

    Root MSE = ,03295 

 
Tabela 32 – Coeficientes da regressão MQO 

b_lev Coef. Std. Err. t P>t Coef. Pad. 

bltslack -,1581325 ,0003579 -441,81 0,000 -,8725732 

mltslack -,0018115 ,0003009 -6,02 0,000 -,0119088 

slackst ,0003621 ,0001231 2,94 0,003 ,0042622 

tb_lev ,9849179 ,0055053 178,91 0,000 ,6636534 

ci -,0002604 ,0004849 -0,54 0,591 -,0176702 

mtr_b ,0060639 ,002149 2,82 0,005 ,0038529 

profit -,003323 ,0019168 -1,73 0,083 -,0024134 

growop ,0006668 ,0001701 3,92 0,000 ,00611 

zscore -,0003037 ,0000391 -7,76 0,000 -,0131104 

tang ,0142332 ,001517 9,38 0,000 ,0197924 

size -,000239 ,0001296 -1,84 0,065 -,0025353 

dy92 ,0063925 ,0117362 0,54 0,586 ,00768 

dy93 ,0054986 ,0103788 0,53 0,596 ,0068487 

dy94 ,0072333 ,0137094 0,53 0,598 ,0094827 

dy95 ,0047962 ,0117325 0,41 0,683 ,0057622 

dy96 ,0063864 ,014575 0,44 0,661 ,0089555 

dy97 ,0087698 ,0170906 0,51 0,608 ,0125032 

dy98 ,0105787 ,0163231 0,65 0,517 ,0141237 

dy99 ,0093294 ,0186945 0,50 0,618 ,0122578 

dy00 ,0084161 ,0153079 0,55 0,582 ,0107623 

dy01 ,005295 ,01067 0,50 0,620 ,0065848 
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b_lev Coef. Std. Err. t P>t Coef. Pad. 

dy02 ,0016599 ,0096623 0,17 0,864 ,0019594 

dy03 ,0034097 ,0125057 0,27 0,785 ,0039621 

dy04 ,0028709 ,0146792 0,20 0,845 ,0032672 

dy05 ,0037224 ,0119739 0,31 0,756 ,0042859 

dy06 ,0027815 ,0120735 0,23 0,818 ,0030832 

dy07 ,0013714 ,0043265 0,32 0,751 ,0015766 

dy08 -,0048069 ,0035172 -1,37 0,172 -,0053391 

dy09 -,0056603 ,0029817 -1,90 0,058 -,0060012 

dsec2 ,0087237 ,0023766 3,67 0,000 ,0095083 

dsec3 ,0117357 ,0025697 4,57 0,000 ,0079873 

dsec4 (omitted)     

dsec5 ,0162564 ,0030885 5,26 0,000 ,0082291 

dsec6 ,0101527 ,0029815 3,41 0,001 ,0052761 

dsec7 ,0100948 ,0030656 3,29 0,001 ,0049374 

dsec8 ,0171858 ,0030216 5,69 0,000 ,0085722 

dsec9 ,014089 ,0032212 4,37 0,000 ,0064634 

dsec10 ,0210554 ,0022464 9,37 0,000 ,026331 

dsec11 ,0159128 ,0027373 5,81 0,000 ,010013 

dsec12 ,0152294 ,0034091 4,47 0,000 ,0061774 

dsec13 ,0111394 ,0030714 3,63 0,000 ,0054119 

dsec14 ,0070935 ,0028855 2,46 0,014 ,0038424 

dsec15 ,0101587 ,0026815 3,79 0,000 ,0073822 

dsec16 ,012758 ,0031223 4,09 0,000 ,006071 

dsec17 ,0124433 ,0025929 4,80 0,000 ,0090066 

dsec18 ,0149478 ,0031178 4,79 0,000 ,0071963 

dsec19 ,012595 ,003173 3,97 0,000 ,0057634 

dsec20 ,014439 ,0027675 5,22 0,000 ,0088653 

dsec21 ,0084878 ,0025566 3,32 0,001 ,0063952 

dsec22 ,0148468 ,0025295 5,87 0,000 ,0113291 

dsec23 ,0044865 ,0024013 1,87 0,062 ,0048653 

dsec24 ,0093541 ,002825 3,31 0,001 ,0052731 

dsec25 ,0158922 ,0030204 5,26 0,000 ,0080614 

dsec26 ,0039638 ,0023681 1,67 0,094 ,0042619 

dsec27 ,0166047 ,0022248 7,46 0,000 ,0222161 

dsec28 ,0129139 ,0029664 4,35 0,000 ,006658 

dsec29 ,0107196 ,002547 4,21 0,000 ,0086612 

dsec30 ,0137382 ,0029198 4,71 0,000 ,0074551 

dsec31 ,0079106 ,0029637 2,67 0,008 ,0041432 

dsec32 ,0072474 ,0023484 3,09 0,002 ,0079092 

dsec33 ,0141035 ,0022886 6,16 0,000 ,0170809 

dsec34 ,0146437 ,0029913 4,90 0,000 ,0075949 

dsec35 ,0091549 ,0030496 3,00 0,003 ,0045075 

dsec36 ,0121703 ,0025953 4,69 0,000 ,0088877 

dsec37 -,0015344 ,003636 -0,42 0,673 -,0006039 

dsec38 ,013303 ,0031107 4,28 0,000 ,0064191 

dsec39 ,0115956 ,0027646 4,19 0,000 ,0080859 

dsec40 ,0015314 ,0033325 0,46 0,646 ,000759 

dsec41 -,0272687 ,0044315 -6,15 0,000 -,007857 

dsec42 ,0020532 ,0026811 0,77 0,444 ,0016444 

dsec43 ,0025209 ,0026452 0,95 0,341 ,0021633 

dsec44 -,0059759 ,0027279 -2,19 0,028 -,0043768 

dsec45 ,0142797 ,0031873 4,48 0,000 ,0070461 

dsec46 ,0106596 ,0028976 3,68 0,000 ,0060391 

dsec47 ,0171654 ,0027134 6,33 0,000 ,0116031 

dsec48 ,0159488 ,00317 5,03 0,000 ,007904 

dsec49 -,0091635 ,003947 -2,32 0,020 -,0030671 

dsec50 ,0131893 ,003234 4,08 0,000 ,0057518 

dsec51 ,0094618 ,002758 3,43 0,001 ,0064542 

dsec52 ,0048618 ,0030233 1,61 0,108 ,0023937 
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b_lev Coef. Std. Err. t P>t Coef. Pad. 

dsec53 ,0048001 ,0031517 1,52 0,128 ,0022298 

dsec54 ,0114126 ,0023489 4,86 0,000 ,0106174 

dsec55 ,0122052 ,0027767 4,40 0,000 ,0073025 

dsec56 ,0225151 ,0030698 7,33 0,000 ,0110122 

dsec57 -,0249353 ,0050851 -4,90 0,000 -,0060745 

dsec58 ,0165139 ,0029094 5,68 0,000 ,0091053 

dsec59 ,0037346 ,0023348 1,60 0,110 ,0056986 

dsec60 ,02159 ,0027114 7,96 0,000 ,0134033 

dsec61 ,0050197 ,0032025 1,57 0,117 ,00299 

dsec62 ,0137234 ,0034279 4,00 0,000 ,005883 

dsec63 ,0267294 ,0028795 9,28 0,000 ,0146348 

dsec64 ,0057535 ,0032202 1,79 0,074 ,0025371 

dsec65 ,0108202 ,0029176 3,71 0,000 ,005861 

_cons ,0033042 ,0325879 0,10 0,919 . 

 

Os dados apresentam características de heterocedasticidade, conforme teste de Breusch-Pagan 

/ Cook-Weisberg: 

Tabela 33 – Teste de Heterocedasticidade 

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

Ho: Constant variance 

Variables: fitted values of b_lev 

chi2(1) = 7980,94 

Prob > chi2 = 0,0000 

Também foi realizado o teste de multicolinearidade: 

Tabela 34 – Teste de Multicolinearidade 

Variable VIF 1/VIF 

ci 922,98 0,001083 

dy99 514,07 0,001945 

dy97 505,89 0,001977 

dy98 404,68 0,002471 

dy96 355,93 0,002810 

dy00 326,52 0,003063 

dy94 275,24 0,003633 

dy04 237,79 0,004205 

dy03 179,94 0,005557 

dy92 169,40 0,005903 

dy95 169,29 0,005907 

dy05 161,95 0,006175 

dy06 152,62 0,006552 

dy01 150,02 0,006666 

dy93 142,39 0,007023 

dy02 110,85 0,009021 

dy07 21,08 0,047435 

dy08 13,00 0,076899 

tb_lev 11,73 0,085286 

dsec59 10,82 0,092462 

dy09 8,52 0,117432 
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Variable VIF 1/VIF 

dsec27 7,55 0,132454 

dsec10 6,72 0,148706 

dsec33 6,55 0,152762 

dsec23 5,78 0,173072 

dsec2 5,72 0,174905 

dsec32 5,60 0,178678 

dsec26 5,52 0,181030 

dsec43 4,39 0,227759 

dsec54 4,07 0,245767 

dsec42 3,93 0,254532 

tang 3,79 0,263733 

dsec29 3,61 0,277114 

dsec44 3,40 0,294005 

mltslack 3,33 0,299974 

bltslack 3,32 0,300875 

dsec15 3,24 0,309074 

dsec22 3,17 0,315021 

dsec39 3,17 0,315788 

dsec21 3,16 0,316283 

dsec61 3,10 0,322512 

dsec36 3,06 0,326712 

dsec51 3,02 0,331571 

dsec17 3,00 0,333186 

dsec47 2,87 0,348863 

dsec3 2,61 0,383683 

dsec11 2,53 0,395587 

dsec20 2,46 0,406467 

zscore 2,43 0,411321 

dsec60 2,41 0,414196 

dsec55 2,35 0,425205 

dsec40 2,32 0,430255 

dsec46 2,30 0,435487 

dsec58 2,19 0,456045 

dsec24 2,16 0,462760 

dsec30 2,14 0,467477 

dsec65 2,13 0,469888 

dsec63 2,12 0,472162 

dsec45 2,11 0,474464 

dsec48 2,10 0,475520 

dsec5 2,08 0,480136 

dsec14 2,08 0,480407 

growop 2,07 0,482788 

dsec31 2,05 0,487104 

dsec34 2,05 0,487582 

dsec6 2,05 0,488848 

dsec25 2,00 0,499975 

dsec28 1,99 0,501749 

dsec8 1,94 0,516637 
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Variable VIF 1/VIF 

dsec35 1,92 0,520544 

dsec56 1,92 0,520591 

dsec38 1,92 0,520885 

dsec18 1,92 0,520909 

dsec7 1,92 0,522032 

dsec13 1,90 0,527088 

dsec52 1,89 0,529653 

dsec16 1,88 0,531616 

dsec9 1,86 0,537414 

dsec62 1,84 0,543492 

dsec53 1,83 0,547528 

dsec19 1,80 0,556689 

slackst 1,79 0,559135 

dsec37 1,74 0,573098 

dsec64 1,72 0,582015 

dsec50 1,69 0,590017 

profit 1,65 0,605598 

dsec12 1,63 0,613768 

size 1,61 0,620495 

mtr_b 1,59 0,629496 

dsec49 1,49 0,672436 

dsec41 1,39 0,719834 

dsec57 1,31 0,764761 

Mean VIF 54,77  

 

Mesmo após a retirada das dummies referentes aos anos, ainda persite o problema de 

multicolinearidade, desta vez entre a variável T_Blev (endividamento alvo do setor) e as 

dummies indicativas do setor da empresa. Os resultados do teste esta apresentado abaixo: 

 
Tabela 35 – Teste de Multicolinearidade 

Variable VIF 1/VIF 

dsec59 10,48 0,095458 

tb_lev 8,86 0,112811 

dsec27 7,50 0,133380 

dsec10 6,71 0,149039 

dsec33 6,51 0,153650 

dsec23 5,63 0,177728 

dsec32 5,54 0,180471 

dsec2 5,48 0,182644 

dsec26 5,44 0,183734 

dsec43 4,15 0,240994 

dsec54 4,01 0,249163 

dsec42 3,73 0,268324 

tang 3,71 0,269443 

dsec29 3,56 0,280588 
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Variable VIF 1/VIF 

mltslack 3,32 0,301210 

bltslack 3,31 0,301979 

dsec44 3,25 0,307723 

dsec22 3,17 0,315443 

dsec15 3,16 0,316546 

dsec21 3,14 0,318096 

dsec39 3,05 0,327930 

dsec36 2,99 0,334567 

dsec17 2,97 0,337214 

dsec51 2,94 0,340534 

dsec47 2,86 0,349426 

dsec61 2,85 0,350451 

dsec3 2,59 0,386703 

dsec11 2,52 0,397018 

dsec20 2,45 0,408298 

zscore 2,43 0,412007 

dsec60 2,41 0,414356 

dsec55 2,35 0,425447 

dsec46 2,27 0,441488 

dsec40 2,24 0,446520 

dsec58 2,19 0,457169 

dsec24 2,16 0,462924 

dsec30 2,13 0,468836 

dsec65 2,12 0,471256 

dsec63 2,12 0,472611 

dsec48 2,09 0,479220 

dsec14 2,07 0,483505 

growop 2,06 0,485854 

dsec31 2,05 0,487540 

dsec34 2,05 0,488281 

dsec5 2,05 0,488881 

dsec6 2,04 0,489530 

dsec45 2,02 0,496117 

dsec28 1,99 0,502447 

dsec25 1,99 0,502861 

dsec8 1,92 0,521959 

dsec56 1,91 0,523965 

dsec7 1,91 0,524313 

dsec18 1,90 0,526558 

dsec13 1,89 0,528756 

dsec35 1,89 0,529001 

dsec38 1,89 0,529433 

dsec52 1,88 0,531753 

dsec16 1,88 0,532348 

dsec9 1,84 0,544896 

dsec53 1,81 0,552937 

dsec62 1,79 0,558563 

dsec19 1,79 0,559548 
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Variable VIF 1/VIF 

slackst 1,79 0,560157 

dsec64 1,72 0,582430 

dsec50 1,69 0,590603 

dsec37 1,68 0,595311 

profit 1,64 0,610401 

dsec12 1,62 0,618878 

mtr_b 1,56 0,641355 

size 1,54 0,650583 

dsec49 1,47 0,679966 

dsec41 1,37 0,727950 

dsec57 1,28 0,779625 

ci 1,03 0,971635 

Mean VIF 2,86  

 
Teste de multicolinearidade após a retirada das dummies setoriais: 

 
Variable VIF 1/VIF 

mltslack 3,16 0,316474 

bltslack 3,15 0,317049 

zscore 2,34 0,426632 

growop 1,90 0,524946 

tb_lev 1,89 0,529995 

tang 1,69 0,593230 

slackst 1,64 0,610648 

profit 1,56 0,640182 

mtr_b 1,50 0,668650 

size 1,27 0,784722 

ci 1,02 0,976476 

Mean VIF 1,92  

 

O modelo MQO estimado com erros robustos: 

 

b_lev Coef. Std. Err. t P>t Beta 

bltslack -,1579397 ,0006424 -245,87 0,000 -,871509 
mltslack -,0020373 ,0004286 -4,75 0,000 -,0133935 

slackst ,0004686 ,000128 3,66 0,000 ,0055153 

tb_lev ,9889206 ,0030517 324,06 0,000 ,6663505 

ci ,0000368 ,0000179 2,05 0,040 ,0024986 

mtr_b ,0072652 ,0022817 3,18 0,001 ,0046162 

profit -,0006622 ,001758 -0,38 0,706 -,000481 

growop ,000855 ,0001776 4,81 0,000 ,0078348 

zscore -,000294 ,0000551 -5,33 0,000 -,0126921 

tang ,0093063 ,0012562 7,41 0,000 ,0129412 

size -,0005767 ,000119 -4,85 0,000 -,0061183 

_cons -,0069415 ,0018787 -3,69 0,000 . 
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Apendice 3 – MQO e Modelos de Painel Estático – B_Lev 

Este apêndice contêm os dados detalhados utilizados na análise dos modelos MQO e de painel 

estático para a variável dependente B_Lev. Os estimadores MQO: 

Number of obs = 27057 

F( 10, 27046) = 8137,16 

Prob > F = 0 

R-squared = 0,7505 

Adj R-squared = 0,7504 

Root MSE = 0,08823 

 

Source SS df MS 

Model 633,428144 10 63 

Residual 210,536503 27046 0 

Total 843,964647 27056 0 

 

b_lev Coef.  Std. Err. t P>t [95% Conf. Interval] 

L1.bltslack -0,12728 *** 0,000595 -214,01 0 -0,12844 -0,12611 

slackst -0,00024  0,000324 -0,74 0,459 -0,00087 0,000395 

tb_lev 0,842146 *** 0,006033 139,6 0 0,830322 0,85397 

ci 0,000352 *** 0,000048 7,32 0 0,000258 0,000446 

mtr_b 0,014239 ** 0,005762 2,47 0,013 0,002944 0,025533 

profit -0,09353 *** 0,005222 -17,91 0 -0,10377 -0,0833 

growop 0,001984 *** 0,000438 4,53 0 0,001127 0,002842 

zscore -0,00196 *** 0,00011 -17,78 0 -0,00217 -0,00174 

tang 0,039871 *** 0,002803 14,22 0 0,034377 0,045366 

size 0,002754 *** 0,000322 8,55 0 0,002123 0,003385 

_cons -0,01335 *** 0,005023 -2,66 0,008 -0,02319 -0,0035 

 

Variable VIF 1/VIF 

zscore 2,29 0,436056 

tb_lev 1,85 0,541775 

growop 1,72 0,581808 

tang 1,69 0,592736 

slackst 1,58 0,631782 

profit 1,54 0,650923 

mtr_b 1,47 0,680734 

size 1,27 0,787839 

L1.bltslack 1,15 0,867526 

ci 1,02 0,975863 

Mean VIF 1,56  
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Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

Ho: Constant variance 

Variables: fitted values of b_lev 

chi2(1)      =   671,19 

Prob > chi2  =   0,0000 

 

Estimadores BE (Between Effects): 

Between regression (regression on group means) Number of obs = 27057 

Group variable: gvkey  Number of groups = 3201 

R-sq:  within  = 0,3634  Obs per group: min = 1 

between = 0,9042  avg = 8,5 

overall = 0,7412  max = 19 

  F(10,3190) = 3011,29 

sd(u_i + avg(e_i.))=  ,0502971  Prob > F = 0 

 

b_lev Coef.  Std. Err. t P>t [95% Conf. Interval] 

L1.bltslack -0,154518 *** 0,001196 -129,25 0 -0,156862 -0,152174 

slackst -0,000654  0,000719 -0,91 0,363 -0,002064 0,000756 

tb_lev 0,955361 *** 0,010873 87,87 0 0,934043 0,976679 

ci 0,000525 *** 0,000143 3,68 0 0,000246 0,000805 

mtr_b -0,020452  0,013313 -1,54 0,125 -0,046555 0,005651 

profit -0,028081 *** 0,010578 -2,65 0,008 -0,048821 -0,00734 

growop 0,00033  0,001028 0,32 0,748 -0,001686 0,002347 

zscore -0,000476 * 0,000287 -1,66 0,097 -0,001038 8,64E-05 

tang 0,015669 *** 0,004949 3,17 0,002 0,005965 0,025373 

size 0,00078  0,000599 1,3 0,193 -0,000395 0,001955 

_cons -0,034923 ** 0,013677 -2,55 0,011 -0,061739 -0,008107 

 

Estimadores FE (Fixed-Effects): 

Fixed-effects (within) regression Number of obs = 27057 

Group variable: gvkey  Number of groups = 3201 

R-sq:  Obs per group:   

within  = 0,3988  min = 1 

between = 0,8158  avg = 8,5 

overall = 0,7101  max = 19 

     

  F(10,23846) = 1581,75 

corr(u_i, Xb)  = 0,3399  Prob > F = 0 

 



107 

 

b_lev Coef.  Std. Err. t P>t [95% Conf. Interval] 

L1.bltslack -0,085609 *** 0,000831 -102,99 0 -0,087238 -0,083979 

slackst 0,000157  0,000427 0,37 0,713 -0,00068 0,000995 

tb_lev 0,640317 *** 0,013692 46,77 0 0,61348 0,667154 

ci 0,000397 *** 4,67E-05 8,5 0 0,000305 0,000488 

mtr_b 0,002445  0,006434 0,38 0,704 -0,010166 0,015055 

profit -0,144334 *** 0,006295 -22,93 0 -0,156671 -0,131996 

growop 0,002306 *** 0,000525 4,4 0 0,001278 0,003334 

zscore -0,002438 *** 0,000119 -20,54 0 -0,00267 -0,002205 

tang 0,096748 *** 0,00766 12,63 0 0,081734 0,111761 

size 0,013269 *** 0,001083 12,25 0 0,011145 0,015392 

_cons -0,042893 *** 0,009205 -4,66 0 -0,060936 -0,024851 

 

sigma_u 0,07554679  

sigma_e 0,07845848  

rho 0,48110031 (fraction of variance due to u_i) 

F test that all u_i=0: F(3200, 23846) = 3,24 Prob > F = 0,0000 

 

Estimadores RE (Randon-Effects): 

Random-effects GLS regression  Number of obs = 29014 

Group variable: gvkey  Number of groups = 3224 

     

R-sq:  within  = 0,9440  Obs per group: min = 1 

between = 0,9736  avg = 9 

overall = 0,9645  max = 20 

     

Random effects u_i ~ Gaussian  Wald chi2(10) = 552868,5 

corr(u_i, X)       = 0 (assumed)  Prob > chi2 = 0 

 

b_lev Coef.  Std. Err. z P>z [95% Conf. Interval] 

L1.bltslack -0,109953 *** 0,000694 -158,35 0 -0,111314 -0,108592 

slackst -0,000638 * 0,000365 -1,75 0,081 -0,001353 7,76E-05 

tb_lev 0,77008 *** 0,008069 95,44 0 0,754266 0,785894 

ci 0,000365 *** 4,62E-05 7,89 0 0,000274 0,000455 

mtr_b 0,007765  0,005995 1,3 0,195 -0,003985 0,019516 

profit -0,109048 *** 0,005554 -19,63 0 -0,119934 -0,098162 

growop 0,001549 *** 0,000474 3,27 0,001 0,00062 0,002477 

zscore -0,002184 *** 0,000113 -19,32 0 -0,002405 -0,001962 

tang 0,059885 *** 0,003951 15,16 0 0,052141 0,067629 

size 0,004896 *** 0,000475 10,3 0 0,003965 0,005827 

_cons -0,009689 * 0,005402 -1,79 0,073 -0,020277 0,000899 
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sigma_u 0,02386868  

sigma_e 0,02464468  

rho 0,48400836 (fraction of variance due to u_i) 
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Apêndice 4 - Painel Dinâmico B_Lev 

Este apêndice contêm mais detalhes sobre a estimação dos painéis dinâmicos envolvendo a 

variável dependente endividamento contábil (B_Lev) apresentados no corpo deste trabalho. 

Comando Stata: xtdpdsys b_lev slackst tb_lev ci mtr_b profit growop zscore tang size, 

lags(1) twostep artests(4) vce(robust) endog(bltslack) 

System dynamic panel-data estimation  Number of obs = 27036 

Group variable: gvkey   Number of groups = 3201 

Time variable: ano   Obs per group:   

   min = 1 

Number of instruments = 388   avg = 8,446111 

Two-step results   max = 19 

      

   Wald chi2(11) = 30623,14 

   Prob > chi2 = 0 

 

b_lev Coef.  Std. Err. z P>z [95% Conf. Interval] 

L1.b_lev 0,055453 *** 0,009613 5,77 0 0,036612 0,074294 

bltslack -0,14972 *** 0,002619 -57,16 0 -0,15485 -0,14459 

slackst 0,000372  0,000267 1,39 0,164 -0,00015 0,000896 

tb_lev 0,959907 *** 0,013206 72,69 0 0,934023 0,98579 

ci 1,28E-05  1,93E-05 0,66 0,508 -2,5E-05 5,07E-05 

mtr_b -0,00052  0,002139 -0,24 0,807 -0,00472 0,003669 

profit -0,01437 *** 0,003831 -3,75 0 -0,02188 -0,00686 

growop 0,000452  0,000275 1,65 0,1 -8,6E-05 0,000991 

zscore -0,00028 ** 0,000132 -2,1 0,036 -0,00053 -1,9E-05 

tang 0,012274 ** 0,004962 2,47 0,013 0,002549 0,021999 

size 0,000904  0,000873 1,03 0,301 -0,00081 0,002616 

_cons -0,013 ** 0,005466 -2,38 0,017 -0,02371 -0,00228 

Nota: Estimado com Erro Padrão Robusto (WC) 

Instruments for differenced equation 

GMM-type: L(2/.).b_lev L(2/.).bltslack 

Standard: D.slackst D.tb_lev D.ci D.mtr_b D.profit D.growop D.zscore D.tang D.size 

Instruments for level equation 

GMM-type: LD.b_lev LD.bltslack 

Standard: _cons 
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Comando Stata: xtdpdsys b_lev slackst tb_lev ci mtr_b profit growop zscore tang size, 

lags(2) twostep artests(4) vce(robust) endog(bltslack) 

System dynamic panel-data estimation  Number of obs = 24898 

Group variable: gvkey   Number of groups = 3152 

Time variable: ano   Obs per group:   

   min = 1 

Number of instruments = 386   avg = 7,899112 

Two-step results   max = 18 

      

   Wald chi2(12) = 31489,21 

   Prob > chi2 = 0 

 

b_lev Coef.  Std. Err. z P>z [95% Conf. Interval] 

L1.b_lev 0,051989 *** 0,009552 5,44 0 0,033267 0,07071 

L2.b_lev -0,00669 *** 0,002446 -2,73 0,006 -0,01148 -0,00189 

bltslack -0,14888 *** 0,002562 -58,1 0 -0,15391 -0,14386 

slackst 0,000668 ** 0,000271 2,47 0,014 0,000137 0,001198 

tb_lev 0,964289 *** 0,012989 74,24 0 0,938831 0,989747 

ci -6,69E-06  2,31E-05 -0,29 0,773 -5,2E-05 3,87E-05 

mtr_b -0,00013  0,002172 -0,06 0,951 -0,00439 0,004124 

profit -0,01406 *** 0,00381 -3,69 0 -0,02153 -0,00659 

growop 0,000492 * 0,000283 1,74 0,082 -6,3E-05 0,001047 

zscore -0,00032 ** 0,000144 -2,19 0,028 -0,0006 -3,3E-05 

tang 0,012612 *** 0,00486 2,6 0,009 0,003088 0,022137 

size 0,000951  0,000863 1,1 0,27 -0,00074 0,002642 

_cons -0,01083 * 0,005689 -1,9 0,057 -0,02198 0,000325 

Nota: Estimado com Erro Padrão Robusto (WC) 

Instruments for differenced equation 

GMM-type: L(2/.).b_lev L(2/.).bltslack 

Standard: D.slackst D.tb_lev D.ci D.mtr_b D.profit D.growop D.zscore D.tang D.size 

Instruments for level equation 

GMM-type: LD.b_lev LD.bltslack 

Standard: _cons 
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Comando Stata: xtdpdsys b_lev slackst tb_lev ci mtr_b profit growop zscore tang size, 

lags(3) twostep artests(4) vce(robust) endog(bltslack) 

System dynamic panel-data estimation  Number of obs = 22355 

Group variable: gvkey   Number of groups = 3080 

Time variable: ano   Obs per group:   

   min = 1 

Number of instruments = 380   avg = 7,258117 

Two-step results   max = 17 

      

   Wald chi2(13) = 28208,07 

   Prob > chi2 = 0 

 

b_lev Coef.  Std. Err. z P>z [95% Conf. Interval] 

L1.b_lev 0,053258 *** 0,010584 5,03 0 0,032514 0,074002 

L2.b_lev -0,00925 *** 0,002704 -3,42 0,001 -0,01455 -0,00395 

L3.b_lev -0,00583 ** 0,002653 -2,2 0,028 -0,01103 -0,00063 

bltslack -0,14729 *** 0,00263 -56,01 0 -0,15244 -0,14214 

slackst 0,000506  0,000363 1,4 0,163 -0,0002 0,001217 

tb_lev 0,9598 *** 0,01316 72,93 0 0,934007 0,985593 

ci 8,38E-07  2,32E-05 0,04 0,971 -4,5E-05 4,63E-05 

mtr_b -0,00066  0,002285 -0,29 0,774 -0,00513 0,003823 

profit -0,01294 *** 0,00394 -3,28 0,001 -0,02066 -0,00521 

growop 0,000508  0,000345 1,47 0,141 -0,00017 0,001184 

zscore -0,0003 * 0,000171 -1,76 0,078 -0,00064 3,37E-05 

tang 0,01307 ** 0,005331 2,45 0,014 0,002621 0,023518 

size 0,00138  0,000939 1,47 0,142 -0,00046 0,00322 

_cons -0,01189 * 0,00647 -1,84 0,066 -0,02457 0,000792 

Nota: Estimado com Erro Padrão Robusto (WC) 

Instruments for differenced equation 

GMM-type: L(2/.).b_lev L(2/.).bltslack 

Standard: D.slackst D.tb_lev D.ci D.mtr_b D.profit D.growop D.zscore D.tang D.size 

Instruments for level equation 

GMM-type: LD.b_lev LD.bltslack 

Standard: _cons 
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Comando Stata: xtdpdsys b_lev slackst tb_lev ci mtr_b profit growop zscore tang size, 

lags(4) twostep artests(4) vce(robust) endog(bltslack) 

System dynamic panel-data estimation  Number of obs = 19956 

Group variable: gvkey   Number of groups = 2985 

Time variable: ano   Obs per group:   

   min = 1 

Number of instruments = 372   avg = 6,685427 

Two-step results   max = 16 

      

   Wald chi2(14) = 25061,77 

   Prob > chi2 = 0 

 

b_lev Coef.  Std. Err. z P>z [95% Conf. Interval] 

L1.b_lev 0,043289 *** 0,010653 4,06 0 0,02241 0,064168 

L2.b_lev -0,00918 *** 0,002882 -3,18 0,001 -0,01483 -0,00353 

L3.b_lev -0,00514 * 0,002889 -1,78 0,075 -0,0108 0,000519 

L4.b_lev -0,00505 * 0,002574 -1,96 0,05 -0,01009 -3,99E-06 

bltslack -0,14761 *** 0,002577 -57,28 0 -0,15266 -0,14255 

slackst 0,000479  0,000336 1,43 0,154 -0,00018 0,001137 

tb_lev 0,964241 *** 0,013314 72,42 0 0,938146 0,990336 

ci 7,10E-06  2,34E-05 0,3 0,761 -3,9E-05 5,29E-05 

mtr_b -0,00104  0,002379 -0,44 0,661 -0,00571 0,003621 

profit -0,01043 ** 0,004077 -2,56 0,01 -0,01842 -0,00244 

growop 0,000437  0,000384 1,14 0,255 -0,00032 0,001188 

zscore -0,00033  0,000208 -1,59 0,112 -0,00074 7,69E-05 

tang 0,011887 ** 0,005391 2,2 0,027 0,001321 0,022454 

size 0,001206  0,000939 1,28 0,199 -0,00063 0,003046 

_cons -0,00941  0,00649 -1,45 0,147 -0,02213 0,003314 

Nota: Estimado com Erro Padrão Robusto (WC) 

Instruments for differenced equation 

GMM-type: L(2/.).b_lev L(2/.).bltslack 

Standard: D.slackst D.tb_lev D.ci D.mtr_b D.profit D.growop D.zscore D.tang D.size 

Instruments for level equation 

GMM-type: LD.b_lev LD.bltslack 

Standard: _cons 
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Apêndice 5 - Painel Dinâmico M_Lev 

Este apêndice contêm mais detalhes sobre a estimação dos painéis dinâmicos envolvendo a 

variável dependente endividamento contábil (M_Lev) apresentados no corpo deste trabalho. 

Comando Stata: xtdpdsys m_lev slackst tm_lev ci mtr_b profit growop zscore tang size, 

lags(1) twostep artests(4) vce(robust) endog(mltslack) 

System dynamic panel-data estimation  Number of obs = 26774 

Group variable: gvkey   Number of groups = 3173 

Time variable: ano   Obs per group:   

   Min = 1 

Number of instruments = 388   Avg = 8,438071 

Two-step results   Max = 19 

      

   Wald chi2(11) = 22999,96 

   Prob > chi2 = 0 

 

m_lev Coef.  Std. Err. z P>z [95% Conf. Interval] 

L1.m_lev 0,037557 *** 0,007913 4,75 0 0,022048 0,053066 

mltslack -0,15855 *** 0,002372 -66,85 0 -0,1632 -0,1539 

slackst -0,00038  0,000329 -1,16 0,246 -0,00103 0,000263 

tm_lev 1,09115 *** 0,014972 72,88 0 1,061806 1,120493 

ci -4,5E-05  3,41E-05 -1,32 0,188 -0,00011 2,19E-05 

mtr_b 0,003386  0,004091 0,83 0,408 -0,00463 0,011404 

profit -0,00216  0,005126 -0,42 0,674 -0,0122 0,007891 

growop -0,00014  0,000275 -0,49 0,621 -0,00068 0,000403 

zscore 0,000163 ** 8,08E-05 2,01 0,044 4,41E-06 0,000321 

tang -0,00631  0,008184 -0,77 0,44 -0,02235 0,009728 

size -0,0021  0,00131 -1,6 0,109 -0,00466 0,00047 

_cons -0,00417  0,007914 -0,53 0,598 -0,01968 0,011337 

Nota: Estimado com Erro Padrão Robusto (WC) 

Instruments for differenced equation 

GMM-type: L(2/.).m_lev L(2/.).mltslack 

Standard: D.slackst D.tm_lev D.ci D.mtr_b D.profit D.growop D.zscore D.tang D.size 

Instruments for level equation 

GMM-type: LD.m_lev LD.mltslack 

Standard: _cons 
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Comando Stata: xtdpdsys m_lev slackst tm_lev ci mtr_b profit growop zscore tang size, 

lags(2) twostep artests(4) vce(robust) endog(mltslack,lagstruct(1,4)) 

System dynamic panel-data estimation  Number of obs = 24062 

Group variable: gvkey   Number of groups = 3102 

Time variable: ano   Obs per group:   

   min = 1 

Number of instruments = 277   avg = 7,756931 

Two-step results   max = 18 

      

   Wald chi2(13) = 21122,83 

   Prob > chi2 = 0 

 

m_lev Coef.  Std. Err. z P>z [95% Conf. Interval] 

L1.m_lev 0,047149 *** 0,013775 3,42 0,001 0,020152 0,074147 

L2.m_lev -0,00543  0,004218 -1,29 0,198 -0,01369 0,00284 

mltslack -0,18342 *** 0,002993 -61,28 0 -0,18929 -0,17756 

L1.mltslack 0,018925 *** 0,003298 5,74 0 0,012461 0,025388 

slackst 0,000629 * 0,000328 1,92 0,055 -1,4E-05 0,001272 

tm_lev 1,083926 *** 0,014258 76,02 0 1,055981 1,111871 

ci 1,79E-05  4,82E-05 0,37 0,71 -7,7E-05 0,000112 

mtr_b 0,003741  0,004927 0,76 0,448 -0,00592 0,013397 

profit 0,035065 *** 0,007411 4,73 0 0,02054 0,04959 

growop 0,001785 *** 0,000492 3,63 0 0,000821 0,00275 

zscore 0,000152  0,000112 1,35 0,177 -6,8E-05 0,000371 

tang 0,003513  0,008956 0,39 0,695 -0,01404 0,021066 

size -0,00562 *** 0,001604 -3,5 0 -0,00876 -0,00248 

_cons -0,00481  0,010637 -0,45 0,651 -0,02565 0,016041 

Nota: Estimado com Erro Padrão Robusto (WC) 

Instruments for differenced equation 

GMM-type: L(2/.).m_lev L(2/5).L.mltslack 

Standard: D.slackst D.tm_lev D.ci D.mtr_b D.profit D.growop D.zscore D.tang D.size 

Instruments for level equation 

GMM-type: LD.m_lev L2D.mltslack 

Standard: _cons 

 

  



115 

 

Comando Stata: xtdpdsys m_lev slackst tm_lev ci mtr_b profit growop zscore tang size, 

lags(3) twostep artests(4) vce(robust) endog(mltslack, lagstruct(2,4)) 

 

System dynamic panel-data estimation  Number of obs = 21445 

Group variable: gvkey   Number of groups = 2986 

Time variable: ano   Obs per group:   

   min = 1 

Number of instruments = 269   avg = 7,181849 

Two-step results   max = 17 

      

   Wald chi2(15) = 17858,68 

   Prob > chi2 = 0 

 

m_lev Coef.  Std. Err. z P>z [95% Conf. Interval] 

L1.m_lev 0,019378  0,016402 1,18 0,237 -0,01277 0,051524 

L2.m_lev 0,017739  0,016003 1,11 0,268 -0,01363 0,049104 

L3.m_lev -0,00155  0,004442 -0,35 0,726 -0,01026 0,007152 

mltslack -0,18502 *** 0,00318 -58,18 0 -0,19125 -0,17878 

L1.mltslack 0,015139 *** 0,004167 3,63 0 0,006972 0,023305 

L2.mltslack 0,004067  0,003098 1,31 0,189 -0,00201 0,01014 

slackst 0,000651 * 0,000383 1,7 0,089 -0,0001 0,001401 

tm_lev 1,087653 *** 0,014971 72,65 0 1,05831 1,116995 

ci 3,11E-05  5,09E-05 0,61 0,541 -6,9E-05 0,000131 

mtr_b 0,006389  0,005311 1,2 0,229 -0,00402 0,016798 

profit 0,034749 *** 0,008836 3,93 0 0,017431 0,052067 

growop 0,002147 *** 0,000623 3,45 0,001 0,000926 0,003367 

zscore 0,000282 * 0,000154 1,83 0,068 -2,1E-05 0,000584 

tang 0,002098  0,010024 0,21 0,834 -0,01755 0,021745 

size -0,00569 *** 0,001739 -3,27 0,001 -0,00909 -0,00228 

_cons -0,00737  0,011872 -0,62 0,535 -0,03064 0,015903 

Nota: Estimado com Erro Padrão Robusto (WC) 

Instruments for differenced equation 

GMM-type: L(2/.).m_lev L(2/5).L2.mltslack 

Standard: D.slackst D.tm_lev D.ci D.mtr_b D.profit D.growop D.zscore D.tang D.size 

Instruments for level equation 

GMM-type: LD.m_lev L3D.mltslack 

Standard: _cons 
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Comando Stata: xtdpdsys m_lev slackst tm_lev ci mtr_b profit growop zscore tang size, 

lags(4) twostep artests(4) vce(robust) endog(mltslack, lagstruct(3,4)) 

 

System dynamic panel-data estimation  Number of obs = 18970 

Group variable: gvkey   Number of groups = 2822 

Time variable: ano   Obs per group:   

   min = 1 

Number of instruments = 260   avg = 6,722183 

Two-step results   max = 16 

      

   Wald chi2(17) = 15184,02 

   Prob > chi2 = 0 

 

m_lev Coef.  Std. Err. z P>z [95% Conf. Interval] 

L1.m_lev 0,012916  0,016704 0,77 0,439 -0,01982 0,045656 

L2.m_lev 0,006016  0,020796 0,29 0,772 -0,03474 0,046776 

L3.m_lev 0,028209 * 0,016491 1,71 0,087 -0,00411 0,060531 

L4.m_lev -0,00542  0,004285 -1,27 0,206 -0,01382 0,002976 

mltslack -0,18341 *** 0,003188 -57,53 0 -0,18966 -0,17716 

L1.mltslack 0,013519 *** 0,004041 3,35 0,001 0,005599 0,02144 

L2.mltslack 0,002569  0,004008 0,64 0,522 -0,00529 0,010424 

L3.mltslack 0,005361 * 0,003128 1,71 0,087 -0,00077 0,011491 

slackst 0,000713 * 0,000417 1,71 0,087 -0,0001 0,00153 

tm_lev 1,087058 *** 0,01541 70,54 0 1,056856 1,117261 

ci 2,24E-05  5,26E-05 0,43 0,67 -8,1E-05 0,000126 

mtr_b 0,002614  0,005561 0,47 0,638 -0,00828 0,013512 

profit 0,030155 *** 0,00984 3,06 0,002 0,01087 0,04944 

growop 0,001939 *** 0,00063 3,08 0,002 0,000704 0,003173 

zscore 0,000359 * 0,0002 1,8 0,073 -3,3E-05 0,000751 

tang -0,0019  0,010572 -0,18 0,858 -0,02262 0,018825 

size -0,00452 ** 0,001835 -2,46 0,014 -0,00811 -0,00092 

_cons -0,0104  0,012925 -0,8 0,421 -0,03573 0,014938 

Nota: Estimado com Erro Padrão Robusto (WC) 

Instruments for differenced equation 

GMM-type: L(2/.).m_lev L(2/5).L3.mltslack 

Standard: D.slackst D.tm_lev D.ci D.mtr_b D.profit D.growop D.zscore D.tang D.size 

Instruments for level equation 

GMM-type: LD.m_lev L4D.mltslack 

Standard: _cons 

 

 


